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D　－00．00．00

WYMAGANIAOGOI．NE

1．WSTEP

l．1．PrLedmiot SSl、

Pl”zedllllOtCm mmqiSZeJ SZC／Cgdlowqj spccyllkacjilccllmCZllej（SST）sq wymaganla Ogdlne dolyC型Ce

WykonanialOdb10rL一rObdtdl・OgOWyC1－1mOSlowyellWZWiqzkt一ZrC1110ntemlbL一dow＝ParkillgLlPIfL日高PiotraSkarg｝2

WBydgos7e7y

l．2．ZakrcsstosowaniaSST

Szczcgdlowa∴SPeCynkacja tcchnlCZna（SST）、ICSt StOSOWanaJako dokumcntprzclargowylkontraktowypl・Zy

／lccaniLllrCallZaCJlrObdtwymicn10nyChwpLlnkcICl．1

1．3．LakrcsrobbtobjelyehSST

Ustalcllla ZaWarte WlllnlqSZq SPCCyllkacJl Obqmum wymagama OgdlllC，WSPblllC dla robdt obJetyCh

SZCZegblowyml SpeCyllkacjaml tCCllnicznyml dla poszczcgdlllyCh asol’tymCntbw robl∴rzcwld州allyCh kosztorysem

Ofbrtowm．

1．4．Okr・CSIcniapodstawowc

UJytcwSSTwymlCnlOnCpOnl凋OkrcSIcnianalczyrozumledwkaidymPrZyPadkunast碑uJ魯CO．

1．4．1．Budowladrogowa－ObiektbLldowlal－y言licbCdqeybL一dynklem，StanOWlqCyCal（短lecllnicm0品ytkowq（d1－Oga）

alboJegOe／函stanowlqeqOdr車llyele1－lentkonsLl●Llkcy甲ylL一blecllnOlogleZlly（obicktlllOSIowy、ko一里18／lCmnylW草Cl）

1．4．2　Chodmk－WymaeZOnyPaStel－enLIPrZyJCZdmlLIbodsLm申yodJeZdni，PI●zCZnae／OnydoruchL一PICS／yCh．

1．4．3．Droga－WydzicIony pzIS tel●CnLIprZCZnaCjmny do rLlChL目しlb postoJL一pqiazddw orazI－し一CllLlPICSZyCh wra7：∴Z

wszclkimlurZadzcniamitcchnlCZnyml州′laZanymizprowadzcnicmizabczplCCZCnlemrLlChLL

l．4．4．Droga tymczasowa（montaかwa）一　droga speejalnie przygotowana．pr7＝CZnaCZOna do　…ChLI P（liazdOw

obsluguJaCyCh／adanicbudowlancnaczasJCgOWykonanla，PrZCWldzianadoLlSLm時ClaPOJCgOZakohczeniLL

l．4．5．DZlCnnik budoWy　－／CSZyt Z POnulllCrOWanyllll Stl▲Onaml，OPatrZOlly PleCZeC均Orgallu、γd礼IqCCgO，Wydany

zgodllie z obowlqZuJqCymlPrZCPISami，StanoWlqCy urZCdowy dokumcllt PrZCblCgu1－0bdt budowlallyCh，Sluzqcy do

notowama ZdarzclliokollCZnOScizacllOd空CyCh wtoku wykonywallla rObdt，rqCStrOWanla dokonywallyCh odblOrdw

robdt，PrZekazywanla POlecellll1－1涌korespolldellCJl teChlliczllq POllllCd／yInspcktOrCm Nadzoru，Wykonawca言

PrqJCktantcm・

1．4．6．InspcktorNadzol－u OSObawymlCmOnaWdallyChkolmaktowycll（wyZnaCZOllaPrZCZZamawl明CCgO，Oktdrq

wyzllaCZCnlupOlnfbrmowallyJCStWykonawca），OdpowicdzialnazalladzorowanlCl”ObdtladmlnlSlrowanickolltraktem・

1．4．7．．Tczdllia－C型SCkorollydroglPl”zCZllaCZOlladoruclluPOja／dbw．

1．4．8．Kicrownik budowy　－OSOba wymaCWlla PrZCZ Wykonawcc，uPOWaZnlOlla do klCrOWanla rObotamll do

wystepowalllaWJCgOlmlClliLlWSPraWaClll－Cali偽証kolltl’aktu

l．4．9．Kol・Onadrog上JCZdlllaOczdllic）／POboczamilし一bchodnikami，ZalokaIl叫paSamiawary叩CgOPOStqiuipasami

dzIClacyl－llJeZdnlC・

1．4．10．KonstrLlkqianawicrzchn上ukladwarstwnawICrZC1－nlWraノ：ZCSpOSObemichpolqczcnla・

1．4．11，KorpLlSdrogowy－naSyPlLlbtac隼SeWykopLl，ktdraJeStOgranicjWnakoronadrogliskalPamlrOWbw・

l・4“12・Koryto－CIcmcntuLbrmowanywkoIPuSLCdrogowymweclL川loZcniawnlmkonstrL一kcJinawicrzchni・

l・4・13・KslaZkaobmiarbw－akccptowanyprzcZInspektora Nadzoru∴／CSZyt／POnL一mel・OWanymistronaml・S庇acydo

wpISyWanla PrZCZ Wykonawce ObmlarLl dokonywanych robbt wIbrmle WyLICZeh・SZklCbwI CW dodrtkowycll

zaねcznikbw．WpISyWkslaZCCObmla1－6wpodlcgaIqPOtWICl”dzc11mPrZCZIllSPCktol－‘一Nadzoru・



1．4．14．Laboratorlun主drogowelublnnelaboratorlumbadawcze，Zaakceptowaneprze7Zamawl網CegO，niezbednedo

przcprowadzenlaWSZClkicllbadalllPl・dbzwやZanyCllZOCCnajakoScimatcrlalbworazrobdt・

1．4．15．Matcrialy－WSZClkic tworzywa niczbcdnc do wykollania robdt，ZgOdllC Z dokumcntaga projcktowal

spccyllkaqiamitccllnlC州ymi，ZaakccptowallCPr7CZInspcktoraNad70ru・

1．4．16．Nawicrzchnla－Ⅵ′arStWalub zcspblwal・StW SluねCyClldo pl－ZCJrnOWanlail▲OZkねdania obciaicllodrucllLlna

podloZcgrunlowelZaPCWmaJqCyClldogod－leWarunkldlarucllu・

a）Warstwa Scicrallla　－　gOma WarSIwa nawierzehni poddana bczpoircdnlO Oddzlalywaniu rLIChui czyllnikdw

atmOSftrycznyeh・

b）Warstwawi和aCa－WarStWaZnajdL南caslelllied／yWal・StWaScicralnqapodbLldowalねPCWniz函eaiepszcroかicnie

naprezchwnawicrzchnilPrZekazywanicichnapodbLldowc．

C）Warstwa wyrdwnawczai∴一∴WarStWa SluZaca do wyrdwnanla nicrbwnoSci podbL一dowylL一b promLllSlnicjqccj

nawicrzchni．

d）Podbudowa－dolnac窄SC nawierzcl1111SluねCadoprzenoszeniaobci細ehod…ChullaPOdloねPodbudowamoze

SkladaCsIGZPOdbudowyzasadlliczqlPOdbudowypomocnlCZq・

e）Podbudowazasadnicza－gdrnaczeSCpodbudowyspetniajaca請nkcjeno鉦ewkollStrukcjinawierzcllni・Moえeolla

SkladaCsleZjcdnqilubdwdcllWarSIw・

f）Podbudowa pomocnicza－dolna c痔C podbudowy spcllliajaca，Obok鉦lkqii noSnycll，hmkcjc∴ZabczpICCZCllia

llaWICr／Cllnl PrZCd dzialmlicm wody，mrOZui pl・ZCnikalllCm e萄SIck podloね・MoZc zawicl証　wal・StWC

ImOZOOCllrOll叫，OdsqczaJq（準lLlbodclna璃Ca．

g）WarsIwa mrozoocllrOnna－WarStWa，ktbrd glOwnymzadanicmJCStOCllrOnanaWicrzcllnlPr・ZCdskLltkamldzialama

h）Warstwaodcin網Ca－WarStWaStOSOWanaWCCluLlnlCmO茄WICniaprzcnikaniacZqStCkdrobnychgruntudowarstwy

nawierzchnllczacqpowyzq・

i）WarstwaodsaczajaCa－Wal・StWaSluiacadoodpl’OWadjtCnlaWOdyprzcdostajaCqisicdonawicrzchni．

1．4．17．NiwcIcta－WySOkoSciowclgCOmCtryCZmC rOZWillleCIC∴na Plaszczyznic plOnOWegO PrZCkr（高u wosidrogllub

Obiektumoslowego．

1．4．18．0bjazd tymczasowy－d1－0ga SPCCJalme przygotowanalOdpowicdlllO utrZymana do przeproW′adzena∴ruCllu

Put症C7mCgOnaOkresbudowy．

1．4．19．0dpowlednia（bliska）zgodnoSC　－ZgOdnoS wykollyWanyCh robdt z dopuszczonynli tolerancjami，a jeSll

PrZCdzialtoIcra11CJlnleZOStalokrcSlony－ZprZCCICtnym‖01cl“anCJaml，pl“Zy）mOWanymizwycz劉OWOdladanegorodzaju

robdtbLIdowlanycll．

1．4．20．Pas drogowy－Wydziclollylimalm graniczllyml PaS tCrCnu PrZCZnaCZOlly do ullllCSZCZania w nim drogli

ZWl緒allyCllZllla ul”Zadzcl101－az drzcwikrzcwdw Pas drogowylllOiJC rdwllicZ obqimowaC tcren przcwidzlany do

rozbLldowydrogiibL一dowyLlr均dzellchrolllaCyClllLldzilSrodowiskoprzedLlCl諦liwoSciamlPOWOdowanymlPrZCZruCh

nadrodze．

1・4・21．Pobocze　－　C型Sd korony drogl PrZCZnaC／Ona do chWllowcgo postoJu P（Jazddw、ulllics7C7Cnia urz如Zch

OrganizacJlibczplCCZChstwa rLlChLlOraZ do rLlChLIPICSZyCh，ShlZaCajcdnoczeSnic do boczncgo oparcla konstrLlkcJi

nawlerZChni．

1．4．22．PodloZcnawierzchn上gruntrOdzimylubnasypowy，lczacypodnawICrZChnjadoglcbokoSciprzcmarzania．

1．4．23．Podloわulcpszonenawicrzchni－gOrnaWarStWaPOdloZa，lezacabczpoSrcdniopodnawicrzchnla，ulcpszonaw

Celuumo鉦wielliaprzcJeClaruChubudowlanegoiwlaSciwegovrykonalllallaWicrzchnl．

1．4．24．PoIccellleIllSPektora Nadzo…　－WSZelklC POIcccnia przckazallC Wykonawcy przezInspektOra Nadzoru，W

lbrllllePISemllq，dotycZaCeSPOSObureallZaC」lrObdllubinnychsprawzwlaZanyCh7PrOWad第111cmbLldowy．

1．4．25．PrqIektant－uPraWmOnaOSObaprawllalubnzycznabedacaautol●emdokumcntaqlPrqJCktowq．

1．4．26．PrzedsiewzleCle budowlane　－　kompIeksowa rea毒acJallOWCgO POlaczellia drogowegolub calkowlta

modcmizaqa／przcbudowa（zmlalla ParamCtrdw gcomctryc拙yClltraSy WP】anleiprzckroJu pOdhZnym）istlllqiacego

po互czcllia・

】・4・27・PrZCPuSt－　budo、Vla o pr／CkrpJu POPrZCCZllym Za111k～叫Iym，PrZCZllaCZOna do przcprowadzcllia cicku，SZlakLl

WedI－dwckM′le～一雄td／lko効acyclllubL一r空dzclltecllniczllyCllpl－ZCZkoIPuSdrogowy・

1・4・28・Przcszkoda natul－allla　－　elemel11計Odowiska na両alncgo，Sta110WlqCy utrLldlliclllC W rCallZagJ Zadallia

budow】anego．naprzykladdolilla，bagno，rZCka，SZlakwedrdwckdnkichzwicl・zqtltP．

1・4・29・Przeszkoda szlLlCZna－dzieれlLld永lC，SlanowlaCC LltrudnicmC WrCallZaCJlZadania budow】ancgo，naPrZyklad

droga，ko車上rLlrOC－ag，kanaLc－agPleSTrylLIbrowcl▲OWyItP



l・4・30・Przetargowa dokumcntacJa PrOJCktowa　－　CZ函　dokunlentaCJ1PrOjektowe．主　ktdra wskazLUClokallZaCJe，

Cllaraktcrystyk91WymlaryObicktubedaccgoprzcdmiotemrob61．

1・4・31・RckultywacJa子Obotyn珂aCCllaCCluupor空dkowallielPrZyWrOCCnicpICrWOtllyCll血Ikcjitcrcnomnaruszonym

WCZaSicrcallZaCJlZadalliabudowlanego．

1・4・32・SIcpy kosztorys－Wyka／rObdt z r）OdalllemlClliloScl（Pr／Cdllliarcm）w koIc、1110誼tcc－lnOloglCZllqlCll

Wykollanla

l・4・33∴rcrcllbudowy－tcrel‥一dost押llOny PrZeZ Zamawl竺IqCCgO dla wykonalllalla nim robbt orazilll1c mやiSCa

WymlenioncwkontrakcicjakotworzqCCC卑語tercnLlbLldowy

l・4・3・Zadanle bLldowlane－CZgSC PrZedsleWZlqCla bLldowlanego，StanOW均Ca Odrebna cal（読komtrLIkeyillalub

tcchnologleZna，Zdolna do sa－llOd／iclncgo pclnlCniz日高kqi tccllnicm0－し一旬tkowych．Zadanic mo元polegac na

WykonywaniL一rObdtzwlaZanyChzbLldowa・mOdcrmzacja／przcbL一dowa．LltrZymanlCmOraZOChronabLIdowlldrogowq

lubjqjcIcmcntu．

1．5．0gdlncwymaganiadotyc型CCrObdt

WykonawcaJCStOdpowied／lalnyjIaJakoS wykonallyChrobdt，bezpICCnlistwowsz・ClklChcrymOSclllatCrenle

budowy，metOdyuzyteprzybudowieoraz∴ZaichzgodnoSCzdokumcntacJaPrOjcktowa，SS′自poleceniamlInspektora

Nad70ru．

1．5．1．Przckazanictcrcnubudowy

ZamaWlaJaCyWtCrmlllicokrcSlonymwdokumcntacllkontraktowycllPrZCkaZcWykonawcytcrcllbudowyl

ZIokallZOWanC WJCgO Obrebic zllakl gCOdczyJnC Wl・az zC WSZyStkiml Wymaganyml LIZgOdlllCmami prawnymll

admlmStraCy叩yml，dzICllnikbLldowyorazdwacgzcmplar／CdokLlmCl血cJlPrOjcktowqildwakompIclySST

NaWykomwcyspoczywaodpowicdzlalno証言獄OClll・OneZnakdwgeodczyJnyelldoellWlllOdblOrL10Statee川CgO

robdtJjszkod7OnelL一bznlST＝CZOneZnaklgCOdc勅neWykonawcaodtworzylLltrW油nawlasnykos／t

l・5・2・DokLlmCntaCJaPrqJCktowa

DokLlmCntaeJaPrOjcktowabcdziczawicraCrysLInkl，ObliczcniaidokLmCnty、ZgOdnczwykazcmpodanymw

SZCZegdlowychwarunkachunlOWy，uWZgledniaJaCymPOdzialnadokumcntaqcpl”qCktowa．

－　ZamawlaJaCCgO；∴Wγkaz pozyql，ktdrc stanowla PrZetalgOWa dokL一mCntaCJC Pr（扉ktowa ol－aZ∴PrOJCktowa

dokumcntacjewykonawcza（tcchnlCZnq）izostanaprzckazancWykonawcy，

－　Wykonawcy；Wykaz∴ZaWicra．膚Cy SP－S dok冊lCntaeJl Pr（男Cktowq），ktOra Wykonawca op－laeLUe W ramaeh ceny

kontraktow？1．

1．5．3．ZgodnoiCrobdtzdokumcntacJaPr（ljcklowaiSST

DokumcntacJaPrOJektowa，SSTiwszyslkicdodatkowcdokumcntyprzckazancWykonawcyprzczInspcktora

Nadzorustanowl雀CZeSCLlmOWγ，aWymagalllaOkreSlonewchoCbyJedllylTLZlllChsaObowlaZuJaCedlaWykonawcytak

jakbyzawartebylywcakJdokumentacJl．

W przypadku rozblCZnOScIW uStalclliach poszc7：Cgdlnych dokumcntdW′ObowlaZuJe koIcJnOSCICh wa九oScI

WymlCniollaW，，KontrakiowychWal‾unkacllOgdlnycll’’（，，OgdlnycllWarunkachLlln0、時’）．

WykonawcanlemOZewykorzystywaibleddwlLlbopuszcZ・Cllwdokumcntachkolltl・aktowyclらaOicll、ykryclu

WinlCllllalychmlaStPOWladonlldIllSPektora Nadzoru，ktbrypodqmlicdecy郁O Wr）1－0WadzcllluOdpowicdllich zmlani

poprawck

WprzypadkurozbicZnoicllWynllaryPOdane－laPISlllicsqWaJnlqSZCOdwymiarbwokreSIonycllllaPOdslawie

OdczytuzcskalirysunkLL

WszystklCWykonancrobotyidostarczoncmaterialybedazgodncZ・dokL汀nCntaCJaPrOjcktowaiSST

Danc okrcSIonc w dokumcntacJI PrOjcktowqi w SST bedq L一WaZane∴ノ定一WartOSci doccIowc，Od ktdrych

dopuszczalnesaOdchylcniawramachokre針Oncgoprzcd高山toIcranql CcchymatCrialdwICIcnlCntdwbLIdowlimusza

wykazywac zgodnoSC z okrcilonyml Wymaganiami，a rOZrZuly tych ccchllic mogq przekraczae dopusJICZalllCgO

Pl－ZCdzlalutoIcrallCJl．

Wprzypadku，gdymatCrlaIylubrobotynicbcdawpclnlZgOdllCZdokumclltaqaPrOJektowalubSS”自wpiyme

tolla nleZadowahJaCaJakotC cIcmclltu budowll，tO taklC nlaterlaly t・OStana ZaStaPlOnCillnyml，a elementy budowll

rombrallerWykollanCPOllOWlllCllakosZ・tWykonaWCy．

1．5．4．ZabczpICCZCnletCrCnubLldowy

WykonawcaJCStZObowla／allydo zabc／PICC／CmatCrenubudowywokrcsICtrWalliarcalizacjikolltraktuaido

ZakoliczcniaiodbioruostatcczncgorobdL

WykonawcaJCSt ZObowlqZany do utrzymanla ruCllLI PLlbliczllCgO Ol”a／LltrZymaniaistnlq壇CyCh oblCktdw

Oczdnic，Sciczki rowerowc，ClagipICSZC，Znakldrogowc，ba1－lCry OChronnc，Llr空dzcnla Odwodnicniaitp．）nalcrcnie

bLIdowy，WOkl－CSICtrWanlarea向acJikontl“aktLraidozakohc7kmalOdb～OmOStatCCZnegOrOb（五



PrzedprzystapleniemdorobdtWykonawcaprzedstawtInspektorowINadzorudozatwierdzenia，uZgOdnionyz

odpowICdnjmzarzadcm drogllOrganCmZarZ函zajacymrLlCllCm，prOjcktorganlZaqlruChulZabezplCCZCniarobdtw

okrcsICtrWaniabudowy Wzalc症oSciodpotrzcbipostepurobdtPrqjcktorgani7aglruChupowinicllbyとnabjcねCO

aklualizowanyprze／WykollaWeC．KaZdazmialla，WStOSunkudozatwicrdzollCgOPrdcktuorganizaqlruChu，Wymaga

ka加orazowopo110WllCgOZalwiel・dzclliaprQjcktLI

Wykonawea dostarczy，ZalnStalLUCibedzIC L血zymywae tylllCZaSOWe L一r均dzenia∴ZabezpleC型qCC，Wlym w

razicpotrzcby‥OgrOdzenia，POrCC7B，OSwICtlcnlC，SygnalylZnakiostrzcgawczcoraz wszclkielnnCSrodkiniczbcdncdo

OChronyrobdt．wygodyspolecznoScllinnyeh・

WykonaWCaZaPCWnistalcwarL一nkiwidocznoSciwdzichiwnocytychzaporlZnakdw，dlaktdrychjcstlo

nicodzownczcwzgleddwbczpICCZChstW′a．

Wszystkieznaki，ZaPOrylinneurzqdzeniazabczpleCZaJaCCbedaakccptoWanePrZeZInspektoraNadzoru・

WmlqSCaChprzylega壇CyChdodrdgotwartychdlaruchu，WykonawcaogrodzilubwraZnleOZnakuJeteren

budowy，WSPOSdbuzgodnionyzIllSPCktoremNadzoru・

WjazdylWyjazdyztcrcnubudowypl‘zCZllaCZOllCdlapqiazddwimaszynpracLmCyChprzyrealizacJll”Obdt，

WykonawcaodpoWlCdniooznakLJcwsposdbuzgodlllOnyZlnspcktorcmNadzoru・

FaktprzystapICniadorobdtWykonawcaobwICScIPubllCZlllCPrZCdlChrozpoczecICmWSPOSdbuzgodniollyZ

IllSPCkt。1”CmNadzo1－し10raZprZCZumieszczcnic，Wml？iSCaCllll購ciacllOkrcSlollyCllprZC／InspcktoraNadzorL申ablic

inLl）rmaCy1－1yCll，kldl●yClltre語bed元e先高WlerdzollaPrZCZIIISPCk10raNadzorLl∴1－ablieelllfbrmac刈lebedqutrZymyWanC

przezWykonawccwdobrylllStanicprzczcaIyokrcsrcalizacJlrObdt・

Kosか7labczp一ccZCnlatC1－cmlbudowynicpodlcgaodrebnqj aplaclelPrZyJn珂eSlC，水JCStWTaczonywccne

kontraktowa．

1．5．5．0chronaSrodowISkawczasicwykonywanlarObdt

WykonalCamaObowlqZCkznaCIStOSOWa‘WCZaSicproWadzcniarobdtWSZClklePrZCPISydotyczaceochrony

SrodowISkallaturalllegO．

WokrcsletrWalliabudowylWykaliczanlarObdtWykonawcabedzIC：

a）ulrzylllyWaCterellbudoWylWykopywstalllebezwodystqjacd，

b）pod函nowaCwszclkicuzasadlliollCkrokim年胞CCnaCClustOSOWanlCSICdoprzcpisdwinormdotyczacycllOCllrOny

irodowISka na tcrcnleiwokdltcrenubudowy orazbedzicunikaC uszkodzchlub uclaZliwoScidla osdblub ddbr

Publicznychiinnycll，a Wynikajacych zlladmicrncgo halasu，WibracJl，Zallicczyszczcnialubinnych przyczyn

POWStalychWllaStCPStWicJCgOSPOSObudziaIallia・

SIosL囲CSicdolyellWylllagahb函zlemialszczegblllyWZgl函na：

1）lokalizaeJebaz，WarSZtatbw，magaZynbw，SkladowISk，LlkopdwidrdgdoJaZdowych，

2）鉦odkiostroれoSciizabezpicezcnlaPr鵜d：

a）zan享yszczcnlCmZbiornikdwicickbwwodnychpylamilLIbsubstan函mitoksycznymi，

b）zanlCCZySZCZCnlemPOWlCtr／aPylamilgaZami，

C）moZliwoSci脅POWStamaPOZaru．

1．5．6．0chronaprzeciwpoZarowa

WykonaWCabedzlePrZCStl●ZegaCprZePISyOChronyprzeciwpoZarowq．

WykonaWCa bedrle utrZymyWaC，Wmagally na POdstawie odpowiedllich przepISdw sprawlly SprZet

Pl‘zCCiwpoZarowy，lla tCrCmC bazprodukcyjnycll，WPOmicszczcniach blurOWyCh，micszkalnych，magaZynaChorazw

nlaSZynaClllpqjazdacll．

MatcrialylatwopalncbcdaSkladowancwsposbbzgodnyxodpowICdnimlPrZCPISamllZabczp‘cc701lCPrZCd

dosl印cmOSdbtl”zeCiell．

Wyk0－la、Ca b函zie odpowiedziallly Za WSZelklC Straty SPOWOdowallC POZarem wywolanym jako rezLlltal

realizacJlrObdtalboprzezpersonelWykonawcy

l・5・7・Malcrialyszkodliwedlaotoezcnla

MatcrlaZy，ktdrcwsposdbtrwalysaSZkodliwcdlaotoczcnla，nicbedadopLlSZCZOnCdoLlZyCla・

NIC dopuszcza sle uZyCla materlaldw wywoILUaCyCh s水Odliwc promicniowanlC O SteZCniu wickszym od

dopuszczalncgo，OkrcSloncgoodpowicdnilmPrZCPISami，

Wszelkie matcrlaly odpadowc uzyte do robdt bedq mlaly aprobatc technlCZna Wydana przez upraW′niona

JedllOStke，jednoznaczllieokreSk高cabrakszkodliwegooddzialywalliatycl＝llatCrialdwnaSrodowisko．

Matcrlaly，klbre sa szkodllWe dla otoczcnia tylko w czasie robbt，a PO ZakolicZeniu robdt tCh szkodllWOSe

Zanika（np・matCrlalypylaste）mogabyCuZytcpodwarunkiclllPrZCStrZCganiawymagahtechnologiczllyChwbudowanla．

JeZcliwymagaJa tCgO OdpowicdnlC prZCplSy Wyk0－1aWCa pOWilllen OtrZymaC zgodc na LlZyCIC tyCh matcriatdwod

WlaScIWyCllOrgandwadmlmStraCJlPallstwowcJ

JczcII Wykonawca uかmatcl“ialOw szkodliwych dla otoczcllia zgodnjc zc spccyLlkaqiami，aicll uZyCIC

SPOWOdowaloJakiekoIwiekzagI・Oic－lic鉦odowiska，tOkonsekwencJCtegOPOnicsieZamaWlaJaCy



1．5．8．0chronawlasnoScIPublicznglPryWatnq）

Wykonawca odpowiada za ochronelnStalaqlna pOWierzchniziemiiza urzadzenia podziemne，takiejak

rurociagi，kableitp・OraZ uZySka od odpowiednich wladz bcdacycll WlaScicielami tych urz担zeh potwierdzenie

infbrmaqidostarczonych muprzezZamawlaJaCCgO W ramaCllPlanulChlokalizacji．Wykonawca zapewniwlaSciwe

OZnaCZenieizabezpleCZenieprzeduszkodzeniemtychinstalaqliur窄dzehwczasietrwaniabudowy．

WykonawcazobowlaZanyJeSt umieSciC w swoimhamonogramie rczerwe c7taSOWadla wszelkiego rodz勾u

robdt，ktdre maja byC wykonane w zakresie prj：elokeniainstalaqliurzadzeh podziemnych nalcrenie budowyl

powiadomiCInspektoraNadzoruiwladzelokalneozamiarzerozpoczcciarobdt．Ofakcieprzypadkowegouszkodzenia

tychinstalacjiWykonawcabczzwloczniepowiadomiInspektoraNadzoruizainteresowanewIadzeorazbedzieznimi

WSPblpracowaldostarczaJaCWSZelkiejpomocypotrzebnqjprzydokonywaniunapraw．WykonawcabedzieodpowiadaC

ZaWSZelkiespowodowaneprzezJegOdziaIaniauszkodzeniainstalaqlnaPOWlerZChnlZiemiiurzadzehpodziemnych

WykazanychwdokumentachdostarczonychmuprzezZamawlaJaCegO．

JeZeliterenbudowyprzylegadoterendwzzabudowamieszkaniowa，WykonawcabedzierealizowaCrobotyw

SPOSdb powodl高cy minimallle niedogodnoScidla mieszkalicdw・Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia

Zabudowymieszkaniowqwsasicdztwiebudowy，SPOWOdowanejegOdziaIalnoScla．

InspektorNadzoru bedzicnabieねCOinfbrmowanyowszystkichumowacllZaWartyChpomiedzyWykonawcaa

wlaScicielaminieruchomoSciidotyczacych korzystania z wlasnoSciidrdg wewnetrznych．Jcdnakえe，aniInspektor

NadzoruaniZamawlaJaCyniebed九cmgCrOWalwtakieporo肌mienia，Oileniebedaonesprzecznezpostanowieniami

ZaWartymiwwarunkachumowy・

1．5．9．0graniczenieobciazehoslpqjazddw

Wykonawca bedzie stosowaC sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych przy

transporcic materiaIdwiwyposaZcnia naiz terenu robdt・Wykonawca uzyska wszclkle niezbcdne zezwoleniai

uzgodnieniaodwIaSciwychwIadzcodoprzewozunietypowychwagowoladunkdw（POnadnomatywnych）iokaZdym

takimprzcwoziebedziepowladamia‖llSPektoraNadzoru・InspcktorNadzorumoZepoIcciC，abypqJaZdyniespelniaiace

tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy・Pqjazdy powodし直ce nadmleme Obci＊enie osiowe nie beda

dopuszczonenaSwie20ukohczonyfragmentbudowywobrebieterenubudowyiWykonawcabedzieodpowiadaIza

naprawewszelkichrob6twtensposdbuszkodzonych，ZgOdniezpoleceniamiInspektoraNadzoru・

1．5．10．BezpleCZehstwoihigienapracy

Podczas realizaqlrOb6tWykonawcabedzie przestrzegac przeplSdwdotyczacycllbezpleCZChstwaihigicny

PraCy・

W szczcgdlnoSciWykonawca ma obow邸Ck zadbaC，aby personcl nie wykoilyWalpracy w warunkach

nlebezpleCZnyCll，S水OdliwychdlazdrowiaorazniespellliaJaCyChodpowiednichwymagansanitamych・

Wykonawca zapewniibedzic utrzymywalwszelkie ur窄dzenla ZabezpleCZa．壇cc，SOqialnc oraz sprzeti

odpowiedniaodzieZdlaochronyzyc－aizdrowiaosdbzatrudnionychnabudowieorazdlazapcwnieniabezpleCZehstwa

Publicznego・

UznaJe Sle，Ze wszelkie koszty zwlaZane Z Wypehieniem wymagah okrcSlonych powyzq nie podlegaJa

odrebnqizaplacieisauwzglednionewceniekontraktowq・

1．5．11．0chronaiutrzymanierobdt

WykonawcabedzieodpowiadalzaochronerobdtizawszelkiemateriaIylurZadzeniauywanedorobdtod

datyrozpoczeCiadodatywydaniapotwierdzeniazakohczeniarobdtprzezInspektoraNadzoru

WykonawcabedzieutrzymywaCrobotydoczasuodbio…OStateCZnegO・UtrzymaniepowinnobyCprowadzone

wtakispos6b，abybudowladrogowalubJejelcmentybylywzadowalaiacymstanieprzezcalyczas・domomentu

Odbioruostatecznego．

JeSliWykonawcawjakimkoIwiekczasiczaniedbautrxymanie，tOllaPOleccnicInspektoraNadZmrupOWinicn

rozpocz＊robotyutrzymanioweniepo刀mgniZw24godzinypootrzymaniLltCgOPOlecenia・

1．5．12．StosowaniesiedoprawaiinnychprzepISdw

WykonawcazobowraxanyJCStmaCwszystkiczarzadzeniawydaneprzczwladzccentralneiml単一SCOWeOraZ

inncprzepISy，regulamlnylWytyCZne，ktdrcsawjakikoIwieksposdbzwlaZanCZWykonywanymlrObotamiibedzicw

pefniodpowiedzialnyzaprzestrzcganietychpostanowichpodczasprowadzeniarobdt・

Wykonawcabedzieprzestrzegacprawpatcntowychibedzicwpelniodpowiedzialnyzawypelnicniewszelkich

wymaganprawnychodno鉦eznakdwnmowych，naZWlubinnychchronionychprawwodniesieniudo sprzetu，

materialdwluburzadzehuZytychlubzwiazanychz．wykonywaniemrobdtiwsposdbciaglybedzieinfbmowae

InspektoraNadzoruoswoichdzialaniach・PrZedstawlaJaCkopiezezwolehiinneodnoSnedokumenty・Wszelkiestraty・

kosztypostepowania，ObciaZeniaiwydatkiwyniklezlubzwiazancznaruszcnicmjakichkoIwiekprawpatentowych

pokryjeWykonawca，ZW加tkicmprzypadkdw・kiedytakicnaruszenicwynikniezwykonaniaprqjektulubspecy批a函

dostarczonqIPrZeZInspektoraNadwru・



1．5．13．RdwllOWa2110SC110rmlZblOrdwprzep】Sdwprawnycll

GdzlekoIwickwdokumcntach kontraktowycllPOWOlanc sa kollkrctnc normylPrZCPISy，ktdre spclnlaCmaJq

matcrlaly，SPrZetilnnC tOWary OraZ Wykonaneizbadanc roboty，beda obowiazywaC postanowicnia nか10WSZegO

wydanialub poprawiollCgO Wydania powolanycl＝10mlPrZCPISdw oile w warunkacllkolllraktLlnic postanowiono

inaczqi WprzypadkLlgdypow。lanellOrmylPrZeplSySapahstwowelubodnoszaSVdokonkrctnegokrajulubrcglOnu，

moga byC rdwnici slosowanci－lne Odpowicdnie nomly ZaPCWnやJqCC rdW11ylub wyzszy pozlOm Wykonania nii

POWOlancnormylubprzcplSy，POdwarunklCnlichsprawdzcnlalPISCmnCgOZal＼入′lCrd捉niaprzczlnspektol”aNadzoru．

Rd加icc ponl－edzy powolanyminormamlaich proponowanymi7alnjennikamilllLlS萄byC dokladnie oplSanC prZe7

WykonawcelPrZCdloZoncInspcktorowiNadzortldozatwicrdzcnia．

1．5．14．Wykopaliska

Wszclkie wykopaliska，mOnCty，PrZedmioty WartOSciowe，budowIc orazinnc pozostaIoSci o znaczeniu

geologlCZnymlubarchcologlCZllymOdkrytenafereniebudowybedauwaZanezawlasnogCZamawlaJaCegO．Wykonawca

70bowlaZanyjest powladon壷Inspektora NadzoruipostepowaCァgodnie∴アjego poIccenlami．JcZeliww nlku tych

POleceh WykollaWCa POmeSle kosztyl／lub wyStaPla OpOZlllema W rObotach，Inspeklor Nadzoru po uzgodnienlu Z

ZamawlaJaCyllllWykollaWCauSlallWyd混C壷cczasuwykonaniarobdti／lubwysokoSCkwoty，Oktdrqnalezyzwiekszyc

CCnekolltraktowa．

1．5．15．MatcrlalyZrOZbldrck

W przypadku matcrialdw pozostaJaCyCllZ rOZb16rkJPOdczas rcalizacJlrObbt budowlallyCh言ak rdwnicZ w

PrZyPadkL一nadmiarL＝llaterialbw zICmnyCh wyIlikajqccgo fbilansu1－Obdtzicm－1yCh．badZ nlCPrZydatnoSclgruntudo

Wykor／yStanla，Wykonawcas旬CSlelwdrcaOdpaddw，naktdrymspocxywaJaObowiazkiwynik…南cezgospodarowania

Odpadami．Odpady powstale w wyniku realizacJl PraC，nic przedstawl棚Ceねdnqi wartoSci z punktLl Widzcnia

POnOWnCgO Wykorzystania pozostawla SIC W dyspozycjiWykonawcy robdt，ktdrypodqmie odpowicdnic dzlatania

ZgOdnezprzcpISamlWCCluutyliaqtOdpaddw・Ozakwallflkowaniumatcrialupochodzaccgozrozblbrkijakoodpad

dccydowalbcdzicka九〇razowolnspcktorNadzoru．

2．MATERIALY

2．1．ZrddlauzyskaniamatcrialdW

ConaJmlllqllatrZytygOdnlePrZCdzaplanowallymWykol・zyStalllCmJaklCllkoIwICkmatcrlaldwprzcznaczollyCh

do robdt，WykollaWCa PrZCdstawiIllSPCktorowi Nadzoru do zatwicrdzenla，SZCZCg610we mfbrmaqc dotyc萄Ce

proponowancgo Zrddla wytwarzanla，ZamaWiamaIub wydobywania tych matcrlaldw jak rdwnicZ odpowledllic

SwiadcctwabadalllaboratoryJllyCllOl・aZPrdbkimatcrlaldw．

ZatwierdzellleParlllmalerlaldwxdancgoZrddlanicoznaczaaulomalycznicjcwszclkiematerialyzdancgo
irddtaL17：ySk涙雨　atwierdzenlC．

Wykonawca∴∴ZObowlaZany jCSt do prowadzcnia badali w ccIL－　Wykazania，2c matcrialy uzyskane∴Z

dopLlSZCZOnCgO九bdlawsposdbciaglyspeln均aWymaganlaSSTwczasicreallZaCJlrObdt・

2・2・PozyskiwanicmatcriaIdwmlCJSCOWyCh

Wykonavt′CaOdpowiadazauzyskaniepozwolehodwlaScicieliiodnoSnychWladz∴laPOZySkanlCmaterialdwze

Zrdde「mlqSCOWyChwlac7mJaCWtOZrddねwskazaneprzezZamawl明CegOlJeStZObowlaZanydostarczyCInspektorowi

NadzoruwymagancdokumcnlyprzcdrozpoczccICmeksploatacJIZI・ddta・

WykonawcaprzcdstawIInspcktorowiNad70rudozatwICrdzelliadokumclltaqeZaWicraJqCarapOrtyZbadah

tcrcnowycllilaboratoryJnyCllOraZPrOPOnOWallaPrZeZSicbicmctodCWydobyclalSCIckc、ji，uWZglcdnや璃Caktualnc

dccyncockspIoatac、11，0rganbwadministraqlPahsIwowqlSamOrZ担owq

Wykonawca ponosl OdpowicdzialnoSC za spclnicllic wymaganiloSciowychiJakoSciowych materialdw

pocllOd萄CyCllZeZrddellmqSeOWyCll．

Wykonawca ponosiwszystklC koszty，アtytL血wydobycla materlaldw、dzICrJawylinncjakic oka＊Sre

potrzcbncwzwiaZklI ZdostarczcniemmatcriaIdwdorobbt．

HL一mし一Slnadkladczasowozdjcteztcrcnuwykopdw，dokopbwlmlqlSCPOZySkaniamatcriaZbwmlgSCOWyCh

bedafbmowancWhaldyiwykorZyStanePrZyZaSyPCClrCkullywacJltCrenuPOukohczcniurobdt．

WszysfkleOdpowICdnlelnaterialypozyskalleZWykopdwnaterelllebudowylubzinnychmlqSCWSkazanycllW

dokumclltaChulllOWybedaWkorzystancdorobdtlubodwleZionenaodkladodpowiednlOdowylagahumowylub
WSkazahhlSPektoraNadzol－uZgOdlllCZPOStanOWjeniamipkt・上5・15ninlqSZqSS′l∴

WykollaWCalllC bcdzic pl・OWadziC zadllyCh、Vykopdwwobrebic tcrcllu budowypoza tymi，ktdrc zostaly

WySZCZCgdlnlOnCWdokumcntacIlunlO、Y，Cllyba，ZcuzyskanatopISCmnaZgOdeInspcktoraNadzoru

l三ksploatacja九・ddclmaterialdwbcdzleZgOdnazwszclklmircgulaqamlPraWnynllObowlaZ明Cyminadanym

obszarze．



2・3・MateriaIynicodpowiadajaccwymaganiom

MatcriatynicodpowladajaccwymagalliolllZOStallaPrZCZWykollaWC WyWiczlOnCZtCrCnubudowyJc鉦

IllSPCktorNadJ：Oru ZCZWOllWyk0－1aWCylla uZyCIC tycllmatCriaidw dolnnyCh robd∴11月c dla kt61－yc－lZOSlaly

ZakupIOnlC∴o kos在tycllmatCria握w zoslanic odpowicd－1io przcwarloSclOWany（Skorygowany）pr／CZI－lSPeklora

Ka近yrodzaJrObdt・WkldrymznajdL囲S19niczbadaneillleZaakceptowanelllatCrlaly，WykonawcawykonLlie

nawlasncry7yko，1iczacsICZJCgOnlCPrZylCelClll・LISLlnleCICmlnlC7・aPlacenicm

2．4．Wariantowcstosowaniematcria16w

JcSlldokumCntaCJaPrQjcktowalubSSl「przcwld両mo姐woSCwarlantOWCgOZaStOSOWaniarod均umatCrlalu

WWykonywanychrobotach・WykonawcapowiadomiIllSPCktoraNadzoruoswoimzamlal・ZeCOnaJml埠13tygodnic

PrZCd uzycICm tegO materlah・albo w okl・CSIC dlu短ym，」e鉦bedzie to potrzcblle Z uWagllla Wykona11le badall

WymaganyChprzezIllSpektoraNad／Oru・WybranylZaakccptowallyrOd均UmatCrlalulllemOjcbyCpo証iqmlle～llany

bczzgodyInspcktoraNadzoru．

2．5．PrzeehowywaniciskladowanicmatcrialdW

Wykonawcazapcwll主abytymcZaSOWOSkladowanemalcrialy，doczasugdybedqollCuZytCdorobdt，byly

ZabczpICCZOllC Pr雄d zmlCCZySZeZClllaml，mChOWaly sw（瑚jakoSCiwla誼woScilbyly dos廟nc do kolllroliprzez

Inspckt01”aNadzorLL

Midsea czasowcgo skladowania matcrialbw bedq ZIokallZOWane W Obrやie terenllbudowy wimqSCaCll

L一ZgOdnlOnyChzInspcklorcmNadzorLIlLIbpozatercnembLIdowywmlgSCaChzorganizowanychprzczWykonawccI

ZaakceptowanychprZCZInspcktoraNadzorLL

2．6．Inspckcjawytwdrnimatcrialdw

Wytwdmle materlaldw m0gq byC okl・CSOWO kontrolowane przezInspcktora Nadzoru w cclu sprawdzellla

ZgOdnoScistosowanychmetodpl・OdukqizwymaganLaml・PrdbkirnatcrlatbwmogabyCpobleraneWCClusprawdzenia

lChwlaScIWOSci・WynikllychkolltrOlibedastanowlCpodstawedoakccptacJlOkrcSlol－qPartllmatCrlaldwpodwzglcdem

JakoScl．

W prZyPadku，gdyIllSPCktor NadjWru bcd7nC PrZCPrOWadzallllSPCkcje wytWdr亘　musza byC spclnlOllC

nastCPL胴CCWarullki‘

a）IllSPCklorNadzorLIbcdzicmialzapewlliollaWSPblpraceiponlOCWyk0－1aWCyOraZPrOdLICCillamalerialdwwczasie

r）rZCPrOWadzaniainsr）Ckejl，

b）Inspektor Nadzo’Llb函Lmc mlalwolny dost押，W dowolnym czasie，do tyellC型ScIWytWbrm，gdzie odbywa∴Sl‡

prodLIkqiamatcrialdwprzcznaczonychdorcallZaCJlrObdt，

C）JczcllPrOdukqaodbywasICWmidscunlCnalcZacymdoWykonawcy，Wykonawcau／ySkadlalnspcktoraNadzorLI

zczwoIcnicdlaprzcprowad7：ClllalnSPCkcjlibadahwlychmiqscach・

3．SPRZ即、

WykonawcaJeSt ZObowlaZally do uzywanlajedyl－ie takicgo sprzetu，ktdry nie spowoduJC mCkorzystnego

wplywunaJakoS wykol－yWanyChrobdt・Spr7：etu7：yWanydorobdtpowinienbyと塞OdnyzofbrlaWykonawcylPOWlnlen

odpowiadaC pod wzgledclll typOWliloScI WSka7al1101－17aWartym W SST・PTJlLIb prqjCkcIC OrganizacJl rObdt，

7aakccptowally1－1PlフCZIl－SPCkloraNad710ru，WprZyPadkubrakuustalcllwwymlCmOllyChWyZq dokしmlCntaCll，SPl・zet

powllllCllbyCLZgOdmOnylZaakceptowanypr／CZIllSPCktoraNadzoru

LiczbalWydajnoiCsprJ牢tuPOWillllygWaranlowacpl●ZCPrO、凋dzcIlicl”ObdLZgOdniezzasadamiokre針onymiw

dokLmClltaqlPrOJCktowq主SS宜wskazanlaCllInspekloraNadzorLl・

SprzCtb河谷cywlasnoSciqWykonawcylL一bwynz持tydowykonanial”ObbtmabyCutrzymywanywdobrymstanic

lgOtOWOScldopracy・PowinicnbyCzgodnyznormamlOChrony鉦OdowiskalPrZCPISamldotyczacymlJCgOLlZytkowanla・

WykonawcadostarczylnspcktorowiNad7mmkopiedokumcntdwpotWicrdz網CyChdopL一SZCZCmCSPrZetLldo

uzytkowanialbadahokrcsowych，tamgdzicJCSttowymagancprzcpISalnl・

WykonawcabedzlekonscrwowaCspl・zCtJakrdwllieれaprawlaClubwymlClllaCspl－／e白licsprawlly・

JeZell dokumclltaC」a PrQJektowalub SST prZCWidし直　mo姐woSC warlalltOWegO uZyCla SPl”Zetu PrZy

wykollyWallyCh robotach，Wykonawca powiadomlInspcktora Nadmru O SWOim zamlar偽WyboruluZySkaJegO

akceptacJCprZCdLlZyCICmSPl・Zetu・Wybl－anySPr窄t，POakccptacJlIllSPCktoraNadzoru・llicmozcbyCpoZnlqZmielllally

bczJegOZgOdy・

JaklkoIwickspl・Zet，maSZyllylul・zadzcniall－ar窄dzianicgwaralltujaCCZaChowalllaWarunkdwumowy・ZOSta噂

przczlnspcktoraNadzo一・uZdyskwalllikowancinlCdopuszczollCd。rObdt・



wykonawcajestzobowiazanydostosowaniajedynietakichSrodk6wtranspo血，ktdreniewpbmaniekorzystnie

najakoiiCwykonywanychrobdtiwlaSciwoScIPrZeWOZonychmateria16W・

Liczbairodkdw transportu powinna zapewniae prowadzenie rob6t zgodnie z zasadamiokreSlonymlW

dokumentaqlPrqjektowd，SSTiwskazaniachInspektoraNadzoru・Wterminieprzewidzianymumowa・

przyruchunadrogachpublicznychpqiazdybedaspeIniaiwymaganiadotyczaceprzepISdwruchudrogowego

wodniesieniudodopuszczalnychnacisk6wnao鉦nnychparametrdwtechnicznych・Srodkitranspo血niespe撮南ce

tychwarunk6wmogabyddopuszczoneprzezInspektoraNadzoru，POdwarunkiemprzywr6ceniastanuplerWOtnegO

uzytkowanychodcinkdwdrdgnakosztWykonawcy・

Wykonawca bedzie usuwaC na bieZaco，na Wねsny koszt，WSZelkie zanieczyszczenla，uSZkodzenia

spowodowaneJegOpqjazdaminadrogachpublicznychorazdqjazdachdoterenubudowyi

5．WYKONANIEROBOT

WykonawcaJeSt Odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkamiumowy oraz zajakoSc

zastosowanychmateriaIdwIWykonywanychrobdt，ZaichzgodnoSCzdokumentaqaprqjektowa・WymaganiamiSST，

PZJ，PrqiektemorganizaqirobdtopracowanymprzezWykonawceorazpoleceniamiInspektoraNadzoru・

WykonawcaJeStOdpowiedzialnyzastosowanemetodywykonywaniarobdt・

WykonawcaJeSt Odpowiedzialnyza dokねdne wytyczenie wplanielWyZnaCZenie wysokoSciwszystkich

elementdwrobdtzgodniezwymiaramiirzednymiokreSlonymiwdokumentacJIPrdektowg・

BledypopelnioneprzezWykonawcewwytyczeniuiwyznaczaniurobdtzostanausunieteprzezWykonawcena

wIasnykoszt，ZW）南tkiem，kiedydanybladokaZesieskutkiembleduzawartegowdanychdostarczonychWykonawcy

napISmieprzezInspektoraNadzoru・

SprawdzeniewytyczeniarobdtlubwyznaczeniawysokoSciprzezInspektoraNadzoruniezwalniaWykonawcy

ododpowiedzialnoScizaichdokladnoSC・

DecyZieInspektoraNadzorudotyczqceakceptaqilubodrzuceniamaterialdwielementdwrobbtbedaopartena

wymaganiach okreSlonych w dokumentach umow，dokumentaqllPrdektowqliw SST，a takZe w normachi

wytycznych．PrzypodqimowaniudecyzjiInspektorNadzoruuwzgledniwynikibadah materialdwirobbt，rOZrZuty

normalnie wystepuJaCe PrZy PrOdukqiilPrZy badaniach materia76W，doSwiadczenia z przeszloSci，Wynikibadah

naukowychorazinneczynnikiwplywaJaCenarOZWaZanakwes塙・

PoleceniaInspektora Nadzoru powinny byC wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonymprzez

InspektoraNadzoru，POdgroLbazatrzymaniarobbt・SkutkifinansoweztegotytuhlPOniesieWykonawca・

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT

6．1．ProgramzapewnieniajakoSci

Wykonawca jeSt ZObowlaZany OPraCOWaCi przedstawiC do akceptacJIInspektora Nadzoru program

zapewnienia jakoSci．W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okre組6，Zamierzony sposeb

wykonywaniarobdt，mO温woScitechnlCZne，kadroweiplanorganizaqirobdtgwaranttuacywykonanierobdtzgodniez

dokumentacJaPrqiektowa，SSTorazustaleniami・

ProgramzapewnieniajakoSclpOWinienzawieraC：

a）cz華ogdlnaopisLtiaca：

一　〇rganizacJeWykonaniarobdt，WtymtermlnylSPOS6bprowadzeniarobbt，

一　〇rganizaqIeruChunabudowiewrazzoznakowaniemrobdt，

－　SpOSdbzapewnieniabhp．，

－　WykazzespoIdwroboczych，ichkwali丘kacjelPrZygOtOWaniepraktyczne，

－　Wykazos6bodpowiedzialnychzajakoSCiterminowoSdwykonaniaposzczegdlnychelement6wrobbt，

一　SyStem（sposdbiprocedure）proponowanもkontroliisterowaniajakoSci wykonywanychrob6t，

－WyPOSaZeniewsprzetiufZadzeniadopomiarbwikontroli（Opislaboratoriumwlasnegolublaboratorium，

ktbremuWykonawcazamlerZaZlecieprowadzeniebadah），

－　SPOSdborazfbmegromadzeniawynikdwbadahlaboratoryJnyCh，ZaPISPOmiar6W，naStaWmeChanizmbw

stenuaCyCh，a takZe wyclaganyCh wnioskbwi zastosowanych korekt w procesie tecllnOloglCZnym，

PrOpOnOWanySpOSdbifbrmeprzekazywaniatychinfbrmacjiInspektorowiNadzoru；

b）czeSCszczegdlowaopisujacadlakaZdegoasortymennIrObdt‥

－　WykazmaszyniurzadzehstosowanychnabudowiezichparametramitechnicznymiorazwyposaZeniemw

mecllanizmydosterowaniaiurzadzeniapomiarowo－kontrolne，

－　rOdzajeiiloSC Srodk6w transportu oraz urz担zeh do magazynowaniai zaladunku materiaIdw，SPOIW，

lepIS2：CZy，kruszywltP．，

－　SpOSbbzabezpleCZeniaiochronyladunk6wprzcdutrataichwlaSciwoSciwczasietransportu，



ー　SPOSdblprOCedurcpomlardwibadaIi（rodzajlCZeStOtliwoSC，PObleralllCprdbck，lcgallZaCjalSPraWdzanic

urzadzeli，ltP・）prowadzollyCh podczas dostaw matcrlaldw，W tWalフallla mleSZanCkl Wykonywanla

POSZCZegblllyChelcmelltdwl”Obdt，

－　SPOSdbpostepoWanla7，materlatamllrObotamlllieodpowiadaJaCymlWylllaganlOm．

6．2．ZasadykontrolijakoSeirobdt

CcIclllkontrolll・ObdtbcdzictakicstcrowalllCICllPrZygOtOWanlCllllWykonalllCm，abyoslagnaCZaloZon狙akoSC

robdt．

WykollaWCaJCSt Odpowicdzialny za pclna kontrole rObdtiJakoSci matCrlaIbw・Wykonawca zapcwlli

OdpowICdnisystcmkontroli，WlaczaJaCPerSOnCl，labol”alol－ium、SPrZ車、ZaOPatrZCnielWSZySlkleur萄dzelllaIliczbedllCdo

POblCranlaPrdbckibada五malerialdworazrobdL

Przed zatwICrdzenielllSyStCmLlk0－11rOliInspektorNadzorLlmO来Zaねda‘od Wykonaweyl）r果prOWadzenla

badatlwcelL171adcnlOnSlrowama，来PozIOmlChwykonywania、ieStZadowala璃Cy・

WykonawcabcdzlePrZCPrOWadzz売Pomlaryibadaniamatcrialdworazrob tt／eZeStOtllWOSclaZaPCWnや）aCa

StWICrdzcnic，icrobotywykonanozgodniczwymaganlanli7＝aWarlymlWdokLmCntaCJlPr（扉ktowqiiSST

MlnlmalllCWymagamaCOdozakrcsubadalillChczGStOtllWOSCsaokrcSlollCWSST，nOmlaChiwytyCZllyCh・W

PrZyPadku，gdyllle ZOStaly olle tam OkreSlone，lnspektor Nadzoru ustallJaklZakrcs kontroliJeSt konleCZny，aby

ZaPeWniCwykonanlerObdtzgodmCZumOWq・

Wykonawca dostarczyIllSPektorowI Nadzolu Swiadectwa，Ze wszystklC StOSOWane ul・Zadzenial SprZet

badawczy posladqa waZ埠1cgallZaCJe，ZOStaty prawidlowo wykalibrowancl Odpowiada＿壇　WymagalllOnl nOn－1

0krcSl明CyChproccdurybadall

lllSPCklorNadzorubcdzicmic信llCOgranicz0－1ydostcpdopomlCSZeZeIilaboral（叫刷lyCh，WCCluicllinspckeJl．

！nspcktorNadzom bed元C przcka／yWai WykomwcypISCmllC mlt）rmaCJC OJakichkoIwiekllledocl罷1119ClaCll

dotyC型CyCh Llr均dzchlaboraloryJnyCll・SPrZetL一・ZaOPatrZCnialaboratorlum，Plney PerSOnelulL一b mcIod badawezych・

Je永11nicdociqgnleClatebcd申akpowa7mC，れmOgqWPlynqcLUemnienawynlkibadah，InspcktorNadzorunatychmiast

WStrZymaL一Zyeicdo robdtbadanychmatcrlaIbwidopLLScijcdo LIZyCiadopICrOWtCdy，gdynicdociagnreclaWPraCy

laboratorlLlmWykonawcyZOSlanausLIn19tCIStWICrdzonazostanlCOdpowicdniaJako5日ychmaterialdw．

Wszystkickosztyzwla anCZOrgani／OWanicmlPrOWadzcnlCmbadahmateriardwpo110SIWykonawca．

6．3．Pobicranicprdbck

Prdbklbeda poblerallelosowo・Zaleca slC StOSOWalllC StatyStyC相yCh nletOd poblCramaP1－bbck，OPartyCh na

ZaSadzie言ewszystkieJCdnostkowcelcmclltyPrOdukcJlmOgabyCZjcdnakowymprawdopodoblellstwcI WytyPOWane

dobadall

InspcktorNadzol‘ubedzICmlCCzapcwlliollamO荊WoSdudziaTuwpoblCraIliuprdbck・

P高CmllikidopoblCralliaprdbckbcdqdostarezollCPrZCZWykollaWCCl／atWicrdzollCPrZCZInspckloraNadzoru．

Pl・bbkldoslarczoncprzezWykollaWCCdobadaIiwykonywallyellPrZCZInspektoraNad7．0rtlbcdaodpowicdllioopISanCl

oznakowane．wsposdbzaakccptowanyprzcz1－1Sr）ektoraNad／OrL一

NazIcccnicInspcktoraNadzoruWykonawcabcd7icprzcprowad7＝aCdodatkowcbadanlatyChmatCrlalbw，ktdre

bLldzawatpliwoScicodojakoSci、OilckwcstlOnOWanCmatCrlalynlCZOStanqPrZCZWykonawceuSun19tClL一bL一lcpsZOnCZ

wlasnq woll．Koszty tych dodatkowycll badah pokrywa Wykonawcalylko w pl－ZyPadku stwicl－dzenia L一SterCk；W

pl・ZCCiwnymprzypadkukosztytcpokrywaZamawIqaCy

6．4．BadanialPOmiary

WsJtyStklebadallialPOmlarybedaplフCPrOWadwnezgodmeJWymagalliallllllOrm・WprZyPadku，gdyllOrmy

nieobeJll叩aJaklegOkoIwiekbadallla、ymaganCgOWSST，SlOSOWaClllOZllaWytyCZllekrqowe，alboinneproccdury，

zaakccptowancprzczInspcktoraNadzoru・

PrzedprzystapICnlCmdopollliarbWlubbadall，WykonawcapoWIadom‖nspektol”aNadzoruorodzaju，mlCJSCu

itermlnlCPOmiarulubbadanla．Powykonalliupomlarulubbadanla，WykollaWCaPrZCdslawinapISlllicIChwynlkido

akecplaqlInspcktoraNadzorL1・

6．5．Raportyzbadah

Wykonawcab車外ePl・j＝CkazywaCInspcktol‘OWiNadzorLIkopICraPOrtdwJtWynikamibadahJaknaJSZybclq．nlC

poZnlqijcdnaknizwtcmlnicokrcSIonymwprogramlCZaPCWnleniaJakoSci・

Wyniklbadah（kopic）bedaprzekazywancInspcktorowINadzorunafbrmularzachwcdhlgdostarczonegoprzcz

mCgOWZOrulubinnych，PrZCZmCgOZaaPrObowanych・

6．6．BadaniaprowadzoncprzczInspcktoraNadxoru

IllSPektOr NadzoruJCSluprawlliony do dokonywania kolltrOlらPOblCrallia prbbeklbadanla materlatdw w

mlqSCulCh wtwarzanla／pozysklWallia，a WykollaWCal PrOduccllt malcrialdw powillicn udziclid mu niczbcdllCJ

pOlllOCy



IllSPektorNadzoru，dokonuJaCWerynkacjlSyStemukontrolirobdtprowadzonegoprzezWykonawce，POPrZeZ

miedzyllmy1－llSWqCbadania，bcdzICOCCnlaCzgodnoSCmatcrialdwlrOb tiWymaganiamiSSTnapodstawICWynlkdw

wlasnycllbadahkontrolnyclljaklWylllkdwbadalldostarczollyChprzczWykollaWCe・

一nspcktorNadzorupowilllenPObtCraCPrdbkimatcrialdwIPrOWad壷badallianic7mlc料icodWykonawcy・11a

swdjkosft．JcicliwynikilycllbadaliwykaZa，ねraportyWykonawcysanicwiarygodnc，tOInspcktorNadzorL10PrZC叩

W）函czniellaWlasnychbadaniachprzyoccmC∴ZgOdnoScimalerlaldwirobdtzdokし一mCntaCJaprOjcktOWalSST Moie

rdwnieizIcciC，SamlLIb poprzcァWykonawcC，PrZCPrOWadzcnic powtdmychlub dodatkowych badah niczalcかemu

laboratorillm・WtakimprzypadkL一CalkowitekosztypowtdmychlL一bdodatkowychbadahlPObicraniaprdbckponicsionc

ZOSta埠Pl“ZeZWykonawcc・

6．7．ccrlyHkatyidcklaracJC

InspektorNadzorumozedopuSciCdouzyclatylkotcmaterialy，ktdreposiadaja：

l・CertyfikatnaznakbezpleCZehstwawyka刈昭Cy，哀zapewnionozgodnoSCzkryteriamitechnlCZnymiokreSlonymlna

podstawiePoIskichNorm，aPrObattcchlllCZnyChorazwTaScwychprzepISdwidokumentdwtechllicznych・

2．dcklaracjeZgOdnoScllubcertynkatZgOdnoSciz：

一　PoIskaNormalub

－　aPrObatatechnlCZna，WPr7yPadkuwyrobdⅥ′，dlaktdrycllnleuStanOWiollOPoIsklq Normy，JeかlinleS雀

Ob」eteCertynkacjaokreSlonawpktl

iktdrcspellllaJaWynlOgiSS′1㌧

Wprzypadkumatcl・lardw，dlaktdrychww・dokumcntys wymaganCprZeZSST，kaZdapartladostarczonado

robbtb国力cposiadaCtcdokumcnty，Okrc紬accwsposdbjcdnoznac7nyJqCCClly・

Produktypl・zCmySIowcmuS窄POSiadaCww・dokumcntywydallCPrZCTPrOduccllta，aWraZicpotrzcbypoparlc

wynikaml badall wykonanych przcz∴lllCgO・KopIC Wynik6wlych badah b函a dostarczonc przcX WykonawcC

lnspcklorowiNadzorLI・

JakickoIwiekmatCriaIy，ktbrenicspelnia．胞tyChwymagahbedaodr加COnC・

6．8．Dokumcntybudowy

（1）DzICnnikbudowy

DzICnnik budowyJCStWymagallyllldokumcntcmprawnymobowlaZL凋CymZamaw均4ccgOiWykonawcew

okresicodprzckazaniaWykonawcyterenubudowydokollcaokresugWaranCyIllegO・OdpowiedzialnoSCzaprowadzenie

dzlennlkabudowyzgodllleZObowlaZujqcymlPrZePisamli2］spoczywanaWykonawcy・

ZaplSy W dzicnnlku budowy bedq dokollyWane na biezaco j beda dotyczyc przebiegu robdt，Stanu

bczpICCZCllstwaludzilmicrliaoraztcchnicznqlgOSpOdarczcJStrOnybudovv・

Ka加y zapIS W dzicnniku budowybedzic opatr70ny dataJCgO dokonania，POdpiscm osoby，ktdra dokonala

ZaplSu，ZPOdaniclllJqlmicniainazwISkaorazslaI10W－Skasluれowcgo・Zapisybedaczytclnc，dokollallCtrWalatcchnikq，

WPOrZ如kuchrollOloglCZllym，bczpoSrcdniojcdcnpoddrLlgllll，bczprzerw・

Za互czonedodzICnnikabudowyprotokolyllllnCdokLlmCntybedaoznacz0－lekoleJnymmmeremiZa互e抑ikai

OPatrZOnedatalPOdpisemWykonawcy‖nspcktoraNadzol‘Ll・

DodzicnnlkabLldowynalczIyWPISyWaiwszczcgdlnoSci．

－　daleprzckazaniaWykonaweytercnubudowy，

－　datcprzckazaniapl”ZCZZamawl棚CCgOdokLlmCntaCJlprqjcktowql．

－　dateuzgodnicniaprzczIllSPCklo】”aNadzoruprogramuzapcwlliclliajakoSciiharmOllOgramdwrob61，

－　tCrmlnyrOZPOCZeClaizakoliczcniaposzczcgblnycllelcmcntdwrobbt，

－　PrZebiegrobbt，trudnoScilPrZeSZkodywIChprowadzenlu，OkresylPrZyCZynyPrZerWWrObotach，

－　uWagllPOleceniaInspcktoraNadzoru，

－　datyzarzadzcnlaWStrZymanjarobdt，ZPOdanicmpowodu，

一　ZgIoszenlaidatyodblOrdw1－0bdtzanikajaCyChiulcga）aCyChzakryciu，CZeSClOWyChiostatceznychodbiorbwrobdt．

－　WyJa誼icnla，uWagllPrOpO7，yCJeWykonawcy，

－　StanPOgOdyitcmpcraturepowICtrZaWOkrcsicwykonywaniarobOtpodlcga凋CyCllOgralliczeniomlubwymaganiom

SZCZCgdlnymwzwiazkL～ZWarLlnkamiklimatycznyml，

－　ZgOdllOSCrzeczywISlycllWarmlkdwgcotccllnlCZllyCllZicllOPISCmWdokumentaqlprqjcktowq，

－　dancdotyc窄CCCZynnOScigcodc勅11yCll（pomiarowych）dokonywanycllPrZCdiwtrakcicwykonywalliarob61，

－　dancdotyczaccsposobuwykonywanlaZabczpICCZCnlarObdt，

－　dalle dotyczacejakoSclmaterlalbw，PObiera111a prdbek oraz wyniklPrZePrOWadz：OnyCh badaliz：POdaIIIem，ktoJe

PrZCPrOWadzat，

－　WynlkiprdbposzczcgdlllyChelementdwbLldowllZPOdaniem，ktojeprzeprowadzal，

－inneistotnelnfbrlllaC」COPrZebiegurobdt

PropoZyCJe，LlWagllWyJa鉦iclliaWykonawcy，WPISanedodzienllikabudowybedapr21edloZoneInspcktorowI

Nadzorudoustosullkowalliasle．



DecyzjeInspektora Nadzoru wplSane do dziellnika budowy Wykonawca podpisue z zaznaczeniemich

przyJeClalubzaJeClemStanOWiska．

WpisprqjektantadodziennikabudowyobllguJeInspektoraNadzorudoustosunkowaniasie．PrqjektantnieJeSt

jednakstronaumowylniemauprawniehdowydawaniapoleceliWykonawcyrobdt．

（2）KsiaZkaobmiar6w

KsiaZkaobmiardwstanowldokumentpozwalajacynarozliczenie息ktycznegopostepukaZdegozelementbw

robdt・Obmiarywykonanychrob6tprzeprowadzasleWSpOSdbciaglywjednostkachprzyJetyChwkosztoryslelWPISuJe

doksiaZkiobmiardw．

（3）Dokumentylaboratoryjne

DziennikilaboratoryJne，deklaraqe zgodnoScilub certynkaty zgodnoScimateria椅W，OrZeCZenia ojakoSci

materiaIdw，reCePty rOboczel kontrolne wynlki badah Wykonawcy beda gromadzone w fbmie uzgodnionもw

PrOgramiezapewnieniajakoSci・DokumentytestanowlaZaIacznlkidoodbiorurobdt．WimybyCudostepn10nenakaZde

ZyCZenieInspektoraNadzorl・

（4）Pozostaledokumentybudowy

Dodokumentdwbudowyzaliczasie，OPrdczwymienionychwpunktach（1）－（3）nastepl南cedokumenty：

a）Pozwolenienarealizacjezadaniabudowlanego，

b）protokolyprzekazaniatercnubudowy，

C）umowycywilno－PraWneZOSObamitrzecimiiinncumowycywilno－PraWne，

d）protokolyodbiorurobdt，

e）protokolyznaradiustaleh，

f）koresponden（涙nabudowie．

（5）Przechowywaniedokumentdwbudowy

Dokumentybudowybedaprzechowywanenatereniebudowywmiqiscuodpowiedniozabezpieczonym．

Zaginiecie ktdregokoIwiek z dokumentdw budowy spowodし直jego natychmiastowe odtworzenie w fbrmie

PrZeWidzianqprawem．

Wszelkie dokumentybudowybedazawsze dostepnedlaInspektoraNadzorulPrZedstawianedowgladuna

ZyCZenieZamawlaJaCegO．

7．0BMIARROBOT

7．1．0gdlnezasadyobmiarurobdt

ObmiarrobdtbedzieokreSlaCfaktycznyzakreswykonywanychrobdtzgodniezdokumentaq魯PrOjektowal

SST，Wjednostkachustalonychwkosztorysle．

Obmiaru rob6t dokonuJC Wykonawca po pISenmym POWiadomieniLlInspektora Nadzoru o zakresie

Obmierzanychrobdtiteminieobmiaru，COnaJmnleJna3dniprzedtymterminem．

WynikiobmiarubeくねwpISanedoksiaZk10bmiardw．

JakikoIwiekbねdlubprzeoczenle（opuszczenle）wiloSciachpodanychwSlepymkosztorysielubgdzieindziejw

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukohczenia wszystkich robdt・BZedne dane zostana poprawione wg

instrukcjlInspektoraNadzorunapISmie．

ObmiargotowychrobbtbedzieprzeprowadzonyzczestoSclaWymaganadocclumleSleCZnqPlatnoScinarzecz

WykonawcylubwlnnymCZaSieokrcSlonymwumowieluboczekiwanylnPrZeZWykonawceiInspektoraNadzoru．

7．2．ZasadyokreSlaniailoScirobdtimateriaIdw

DlugosciiodlegloScipomiedzy wyszczegdlnionymlPunktamiskr礼inymibGda obmierzone poziomo wzdlu2

1iniiosiowq．

JeSliSSTwlaSciwcdladanychrobdtniewymagaJategOinacz諒objetoScibedawyliczonewm3jakodlugosc

POmOZonaprzezSredniprzekrq・

IloSci，ktbremz南byCobmlerZOneWagOWO，bedawa20neWtOnaChlubkilogramachzgodniezwymaganiami

SST．

7．3．UrzadzeniaisprzetPOmiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy，StOSOWany W CZaSie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez

InspektoraNadzoru．

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce・JeZeli urzadzenia telub sprzet

Wymagajabadahatestu：IaCyClltOWykonawcabedzieposiadadwaZneSwiadectWalegalizacJl．

WsスyStkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie，W Calym okresie

trwaniarobbt．



7．4．WagiizasadywaZcnia

WykonaWCadostarczyt ZainstaluJCurZ担zclliawagowcodpowladajaceodllO誼ymwymaganiomSSTBedzIC

utrrymywaC to wyposaZcnic zapcwn均aC W SpOSdb ciagly zachowanic dokladnoSciwg norm zatwjcrdzonych przcz

Inspcktol‘aNadzoru．

7・5・Czasprzcprowadzeniaobmiaru

Obmiary bcdq pl・zePrOWadzone przcd czcsclOWymlLlb ostatccznym Odbiorcm odcinkdw robdt，a tak加w

PrZyPadkuwystCPOWaniadlLliszqprzcrwywrobotach・

ObmiarrobdtzanikajacychprzeprowadzasICWCZaSieichwykonywania・

Obmiarrobdtpodlcg…mCyChzakrycluPrZePrOWadzasICPrZCdichzakrycICm．

Roboty pomlarOWe do obmiaru oraz nieodzowne obllCZellia b dq wykonalle W SPOSdb zrozumialyi

jednoznaczny・

Wymlary SkomplikowallyCh powlerZChnllub obj牢OSci beda uzupelm0ne Odpowlednlmi szkicami

umicszczonyminakarcicksl姫kiobmiardw．WrazICbrakumlqSCaSZklCCmOgqbyCdo7aczollCWfbrmicoddziclncgo

Zalacznikadoksi和kiobmiardw，ktdrcgowzdrzostanicuzgodniollyZTnspcktorcmNadzoru．

8．0DBIORROBOT

8．1．Rodzajeodbiordwrobdt

WzaleZnoSciodLlSlalellodpOWICdnichSST，rObotypodlcgaJqnaSl押明CymetaPOmOdbioru：

a）odbiorowjrobbt anikaJaCyClllulegz南cychzakryeitl，

b）odblOrOWiczcSciowemu，

C）odbiorowiostatccznemu，

d）odblOrOWipogwarancyjnclnu・

8・2．Odbi6rrobdtzanikajqcychiulcgaJaCyChzakryciu

Odbldr robdt zanik糾aCyChlulegq膚CyCh zakryclu POlega na nnalnq ocellleiloSciljakoSciWykonywanych

robdt，ktdrcwdalszymproccsicrcallZaCJlulcgnazakl”yClu・

Odbldrl●Obdt zallikajqcychl ulcga囲CyCh zakryciu bcdzic dokonany w czasic ulllOZliwlaJaCym WykollalllC

CWCntualllyCllkorck白poprawckbczhamowanlaOgdlncgopostepurobdt．

OdbiorurobdldokonLUCI1－5PCktorNadzoru．

GotowoSCdallq CZeSCirobbtdo odbiorufglaszaWykonawcawpISCmdodzlennikabudowyijcdnoczesnym

powiadomienicmInspck101●aNadzorLl．OdbidrbedzjcprzeprowadzonyniezwloeznlC，nicpozn高jcdnaknlJwclagL13

dnioddatyzgtoszcniawpISCmdodziennlkabudowylPOWladomicniaotymfakcICInspcktoraNadzoru．

JakoSd言iloSCrobdtLllcgaJaeyehzakryclLIOCCniaInspcktorNadzomnaPOdstawicdokLImCntbwzawieraJaCyCh

kompIct wynikdw badahlabol－atOryJnyChiw oparciu o przcprowadzonc pomiary，W kon百〇ntacJlZ dokumcntaqa

Prqjektowa，SSTluPrZCdnimluStalclliami．

8．3．0dbidrczeSClOWy

Odbldr czesclOWy POlega na ocemeiloScjljakoScIWykonanych czesclrObdt．Odbiom czesc10WegO rObdt

dokonLUCSleWgZaSad」akprzyodbiorzeostatccznymrObdt．OdbiorurobdtdokonuJCInspcktorNadzoru．

8．4．0dbibrostatccznyrobdt

8．4．1．ZasadyodbioruostatcczllegOrObdt

Odbldrostatcc州yPOIcgallanna1－lqOCenlCrZCCZyWistcgowykonaniarobbtwodnicsicniudoichiloScl，jakoSci

Calkowite∴ZakohczcnierobdtorazgotowoSddoodblOrL10StatCCZnegObedzieswicrdzonaprzczWykonawcC

WplSCmdod九cmlkabLldowyわczzwlocznympowiadomieniclnnaPISmjeotymfakcICInspcktoraNadzortl．

OdbldrostatccznyrobdtnastapIWterminlCLIStalonymwdokumentachLImOWy，liezacoddnlaPOtWicrdzcnla

PrZeZInspcktoraNadzoruzakohczcniarobdtlPrZyleCiadokLImCntdw，OktdrychlnOWaWPLlnkcic8．4．2．

0dbioru ostatcczllCgO rObdt dokona komlSJa WyZllaCZOna PrZCZ Zamaw1年冷CCgO W ObecnoSciIllSPCktora

Nadzorui WykollaWCy・Koll埠7a OdbleraJqCa rOboty dokonalCh oceny jakoScioweJ na POdstawie przedloZonych

dokumelltdw，Wynlkdw badalll POmiardw，OCenle WIZualnq oraz zgodnoScI Wykonanla rObdt Z dokumentacJ脅

pr（りek10WaiSST，

W toku odbioru ostatcczncgol・Ob t】om開aZaPOZlla SIC ZrealizacJauStalcllprzy持tyCIIWtrakcleOdblOrbw

robbt zallikajaCyClli ulcgalaCyCh zakryc－u、ZWlaszcza w zakrcsIC Wykonallla rObdt uzupclnl明CyChi robdt

POPraWkowycl工

W pr均padkacll mCWyk0－1allia wyzllaCZOnyChl・Obdt poprawkowycllIubl・Obdt Ll州pCllliaJqCyCll W WarStWic

ScieralnqlLIbrobolacllWykoIiczclllOWyCh，komkiJaPl▲ZCrWicswqJeCZynnOSciiLlStalinowylcmlnOdbiol・uOStatcczllCgO．



Wr）rZypadkLlSIwierdzcniaprzczkom明言cJakoSCwykonywallyChl・ObdtwposzczegdlnycllaSOrtymentaCh

nlCZnaCZllicodbicgaodwymagallqdokLImClltaCJaPrq・ICktowalSS′rzuwzglcdnicnicmtoIcranqlllliclnaWiekszcgo

WrplywullaCCCllyCksploatacylneOblektuibczpICCZChstworucllu・kol一国adoko‘laPOtraCCti，OCCnlaJaCPOmnlqlSZOna

W′a一・tOSCwykonywallyChrobdlwstosunkudowymaganprzy碑ycllWdokumentachulnOWy・

8・4・2・DokumentydoodbioruoslalcczllCgO

PodstawowymdokLImelltemdodokonalliaodb10mOSlatcczllCgOrObdtJCSIprolokdIodbiorL10StatcczllegOrObdt

SPOr型dzonywgwzorL川SlalonegoprzczZamawl瑚CCgO・

DoodblOrLlOStatCCZnCgOWykonawcaJCStZObowlaZ：anyprZygOtOWaCnastepLUaeCdokuTnCnty：

1・dokL一mCntaqC PrqJCktowa podstawow雀Z nanlCSionymizmianamioraz dodatkowa・JCSllZOStala sporzadzonaw

trakcicrcalizacJlumOWy，

2　szczcgdlowcspccylikacJCtCCllnicznc（POdstawowczdokumclltdwumowylCW．uZuPCInla．璃Celubzalllicnnc），

3．receptyiustaleniatechnologlCZnC，

4．dziennlklbudowylkslaZk10brmardw（Oryglllaly），

5．wylllkipomlarbwkontrolnycllOraZbadaliiozllaCZelilaboratoryJllyCh，ZgOdlleZSSTicw PZJ，

6　dcklaracJCZgOdnoScllLlbcertyfikatyzgodnoSciwbudowanycllmatCrialdwzgodniczSSTicw．PZJ，

7・Oplnle tCChllOloglCZna SPOrZadzona na podstawIC WSZyStkich wynikdw badahi pomiardw ZalaczollyCll do

dokumclltbwodbioru，WykollallyCllZgOdlllCZSSTlPZJ，

8・1－ySLHlkl（dokLImCntaqic）nawykonallicrobdltowarzyszacycll（IlP・naPrZClo来nielllllitcIcMliczllq主eIlCrgelyc加B．

gazowq．oiwietlcniaitp・）orazprotokolyodbiormPrZCkazanialychrObdtwlaScicicIomLlr均d／ell1

9．geodezylnqlnWentaryZaqepOWykonawcJIarObdtlSICCiuzb1両cniatel’CnLl．

10．kopICmaPyZaSadniczqpowstalqwwynlkLIgCOdczymeJlnWCntaryZaqlPOWykonawczg．

Wprzypadku，gdywgkoml叩，rObolypodwzglcdcmprzygotowanladokLmCntaCyJnCgOnicbGdagotowcdo

Odb10ruOStatCCZnCgO，koml♀JaWPOrOZunlicniLlZWykonawcawyznaczyponownytcrminodblOruOStatCCZnCgOrObdt．

Wszystkie zarzqdzolle PrZeZ koml♀Je rOboty poprawkowclub uzupellliaJaCe bCda Z鷲StaW10ne Wg WZOru

ustalonegoprzezZamawl明CegO・

TerminwykollalllarObdtpopl●aWkowychlrObdtuzupcllll明CyChwyzllaCZykom開a．

8．5．OdbidI’POgWaraneyJny

OdbldrpogwarallCyjnyPOIcgallaOCCmCWykonallyChrObdtzwlaZanyCllZuSunlCCICmWadstwicrdzollyChpr7y

odblOrfCOStatCeZllymlZalStnialyellWOkl”CSicgwarancyJnym・

Odbldr pogwarancymy bed亮e dokonany na podstawic oeclly Wi卿alnq obickulZ L一WZglednicniem∴ZaSad

OPISanyCllWPL一nkcic8・4，，0dbibroslatce川yrObbl”・

9．PODSTAWA PLATNOSCI

9．1．Ustaleniaogdlne

PodstawaPlatnoSciJCStCCnaJCdnoslkowaskalkulowallaPrJ：CZWykoIlaWCeZaJCdnostkcobmiarowaustalona

dladanqpozycJ1kosztorysu・

DlapozyqlkosztorysowycllWyCCllionychryczaltowopodstawaplat110gcijcstwal－tOSC（kwota）podanaprzez

WykonawcewdanqpozycJikosztorysu・

CcnaJCdnostkowalub kwota ryczaれOwa pozyqilkosztorysowq bcdzIC uWZglcdniaC wszystklC CZyn110Sci，

wymaganiaibadaniaskladajaccslenaJqWykonanic，OkreSloncdlatejrobotywSSTlWdokumcntacJlPrOjcktowq・

CellyjedllOStkowclubkwotyryczaltowcrobdtbedqobqmowai’

一　rObociznebczpoSrcdniaWraZZtOWarZySZaCymlkosztaml，

一　WartOSCzuzytychmaterlaldwwraz∴ZkosztamlZakupu，magaZynOWania，CWClltualllyChubytkdwltransportunateren

bLldow，

－　WartOSCpracysprzetuwrazztowal・zyszacymikos／taml，

－　kosztypo料ednle，ZySkkalkulacyJnylryZyko，

一　POdatkiobliczonezgodniczobowlaZL昭CymlPrZCPISami・

DoccIljedllOStkowychmCnalcZywliczaCpodatkuVA’1㌧

9．2．WarunkiumowyIWymaganiaogdlncD－00・00・00

Koszt dostosowania sle do wymagali wal・ullkdw ull10Wyl Wymagall ogdlnych zawartych w D－00・0000

0bejnlujCWSZyStkicwarunkiokrcSloncww・dokumcntacll・alllCWySZCZCg鉦110neWkosztol・ySIC・

10．PRZEPISYZWIAZANE

l．Ustawazdllla71ipca1994r．一PrawobLldowlanc（Dz U．Nr89，POZ414／PdZnlqSZymlZmlanami）

2・Zar均dzcnleMinlStraInn・aStrL｝ktL一ryZdllia191islopada2001r wsprawICd／iellnlkabtIdowy，mOnta九一irozbldrkl

oraztablicyinfbrmacyjllej（Dz．U Nr138，pO／1555）

3．Ustawazdnia21marca1985「．odrogachpLIbllC加yCh（Dz U．Nr14，POZ・60zpbZmqSZymizmlanaml）・



D－01．02．04

ROZBIORKAELEMENTOWDROG

1．WSl“埠P

l．1．PrzedmiotSST

PrzcdmlOtCm ninidszq szczcgdlowq spccynkacJi tcchnicmqj（SST）sa wymaganla dotyczqcc

WykonallialOdbiorurobdtrozbldrkowychclemcntdwdrogowycllWZWlaZkurclllOlltemlbLIdowaParklngLIPrZy

ul．Skargi2WrBydgoszczy

SzczcgdlowaSpceyfikacjaTcchnlC誓（SST）stosowanajcstjakodokLmCntPrZetargOWyikontraktowy

PrZyZIccaniuirealizacJirobbtnadrogachmlqSkichigminnych

l．3．ZakrcsrobdtobjctychSST

UstalcniazawartcwllilllqSZqSPeCytikacjldotyc7aZaSadprowadzcnlal”ObdtzwlaZallyCllZrOZbidrka．

－llaWierzchlllbetollOWqgl∴locm

－　Zaladunekiwywle∠iellicgl‘uzullaOdlegloSCdo3km

1．4．0krcSIcniapodstawowc

StosowancokrcSIclliapodstawowcsqzgodllCZObowl笹LIIaCyml，OdpowicdnimlPOIskimlllOrInalmOraZ

ZdenniqamlPOdanymiwOSTD－00．00．00。Wymaganiaogdlne”pkt上4

1・5・Ogdlncwymaganiadotycz笹Cr’Obdt

OgblncwymaganiadotyczaccrobdtpodanowOSTD－00．00．00。WylllaganiaogdlllC”pkll．5．

2．MATERIAf．Y

MatcrlalunlCWyStePu囲

3．SPRL町8

3．1．0gdlnewymaganiadotyc型CCSprZCtu

OgblncwymaganiadotyczaccsprzetLIPOdanowOSTD－00．00．00，，WymaganlaOgdlnc’’pkt3．

3．2．SprzetdoI・OZbidrki

Do wykonallla rObdt zwlaZanyCh∴Zi rOZbldrka CIcmcntdw drbg，OgrOdJnlll PrZePLlSldw moIc byC

WykorzystanysprzCtPOdanypolllZq，lLlblnlly／aakccplowallyprZC／InzylllCra：

－1adowarki，

－　SamOCllOdycleZarOWC，

－　mlotypncunlatyCZnC、

4∴！、RANSPORT

4．1．0g（‖ncwymaganiadotyC型eCtranSpOrtu

Ogdlncwymaganiadotyc空CCtranSpOrtLlPOdmOWOSTD－00．00，00，，Wymagmiaogblnc’’pkt4・

4．2．TI・anSpOrtmatcrialdwzrozbibrki

MaterlalzrozbldrklmOZnaPrZeWOZICdowolnymSrodkicmtransportu．



5．WYKONANIE ROBOT

5．1．Ogdlne捌Sadywykonaniarobdt

OgdlnczasadywykonanlarObbtpodanowOSTD－00iOO・00，，WymaganlaOgdlnc’’pkt5・

5．2．Wykonanicrobdtrozbidrkowych

Roboty rozb壷rkowc cIcmcntdw drdg，OgrOdzehl prZCpuStdw obqiln明uSumCCIC Z tCrCnu budowy

wsfyStkich cIcmclltdw wylllicllionycllW Pktl．3，ZgOdl－ic z dokumentaqa projcktowa，SSTlub wskazanych

PrfCZInzynlera・

Je細dokLlmCntaCJaPrOjcktowanic∴ZaWicradokumcntacJlinwcntaryzaeymqlLIb／irozbidrkowcj，Inzynler

mojcpoIccICWykonawcysporzadzcnictakiqdokumcntacJl，WktdrqzostanicokrcSlonyprzcwidzlanyOdzysk

materlaldw．

Robotyl・OZb16rkowcmoznawykollyWa信llCCllanlCZniclubreczllleWSpOSdbokrcSlonywSSTlubprzcz

IllZymCra．

Wszystkic elcmcnly mo茄wc do powtdmcgo wykorzyslanla POWinny byd LlSL一WanC bcz powodowania

zbednychuszkodzch．OilcLIZySkanecIcmcntyniestgasleWlasnoSciaWykonawcy，pOWinicnonprzcwiczcJC

llamlqSCCOkrcSloncwSSTlubwskazancprzczInZymCra．

Elementylmaterlaly，ktdrezgodniezSSTsta璃SleWIasnoSciaWykonawcy，POWinnybyCusunleteZterenu

budow．

Doly（Wykopy），gdzicllic pl”ZeWidし直S時Wykonania wykopdw drogowych nalcZy wypelnii warstwami，

Odpowicdnlm grLlnlcm do pozlOmL10tac均aCCgO terenLIizagcscic do wymaganego wskaZnika zageSZCZenia

Ls＝1．00wobrebicnawierzchniJCZdni．

6．KONl、ROl．AJAKOSCI ROBOT

6．1．0gdlnczasadykontroli．iakoScirobdt

Ogblnczasadykontl▲OliJakoScirobdtpodanowOSTD－0000．00，，Wymaganiaogdlnc”pkt6．

6．2．KontrolajakoScirobdtrozbidrkowych

Kontl“01ajakoScirobbtpoIcgana wizLIalnq occnickompIctnoSciwykonanych robdtrozbibrkowychoraz

SPraWdzenluStOPnlauSZkodzcniacIcmclltdwprzcwidzlallyChdopowtdmcgowykorzystania．

7．OBMIAR ROBOT

7・1・OgdIncJ．aSadyobmiarurobdt

Og61nezasadyobmiarLlrObdtpodanowOSTD－00・00・00”Wymaganiaog6lne”pkt7・

7．2．Jcdnoslkaobmiarowa

JcdnostkaobmlarOWal”ObdtzwlaZanyChzrozbldrkacIcmcntdwdrbglOgrOdzcliJeSt：

－　dlanawICrZChn主m2（mctrkwadratowy），

－　dlapodbudowy一m当mctrkwadratowy），

－　dlakrawt；Znlka，一m（mctr），

－　dlalawybctonowq一m3（mctrszcScICnny），

8．0DBlORROBOT

OgdlnezasadyodblOrul●Ob6tpodanowOSTD－00・0000”WymaganlaOgdlne’’pkt8．

9．PODSTAWA PLATNOSCI

9．1．0gdIncustalcniadotycz雀ccpOdstaWyplatnoSci

OgdlncLlStaleniadotyczaccpodstawyplatnoScipodallOWOSTD－00・00・00，，Wymaganiaogdlne’’pkt9．

9．2．CenajednostkiobmiarowcJ

CenawykonaniarobdtobqmuJe：

a）dlarozbidrkiwal・StWnaWierzchlll：

－　WyZnaCZelliepowlerZClllllprZeZnaCZOnqldorozbidrkl，

－　rOZkucjcIZCrWanlCnaWICrZChlli，

－　CW・PrZCSOrtOWanic matcria九1uZySkancgo z rozbidrki，W CClLIPOnOWnegO．Jql uえycla，Z LlloZenicm na

poboczu，



ー　Zaladunckiwywic71ClliclllatCrialdwzrozbidrki，

一　WyrOWnanicpodIoialLlPOrZadkowanictercllurOZbidrkl；

b）dlal”OZbidl”kikraw擁nikdw，：

－　Odkopanickraw擁llikdw，

－　ZCrWanlClawbctonowyc11，

－　ZaladulleklWyWleZIClllemateria7uzrozbidrkl，

－　WyrOWllanlePOdloZaiuporzadkowanleterellurOZbibrki；

10．PRZEPISYZWIAZANE

Normy

l．　PN－D－95017

2．　PN－11－74219

3．　PN－11－93401

4．　BN－87／5028－12

5．　BN－77／8931－12

SL一rOWiccdl”ZCWny．Drcwnolartacznelglastc．

RLIry Stalowc bcz∴∴SZWL一　Walcowanc na gol“aCO Ogdlncgo

Slosowallla

Stalwalcowana．Katownlklrdwnorarnlelme

Gwo宛zicbudowlanc・GwoZdzle／trZPICnicmgladklm，Okraglynl

ikwadl”atOWym

OznaczcnicwskainikazagcszczcnlagrLlntLl・



D－04．01．01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1・WSTEP

l．1．PrzcdmiotSST

Przedmiotem niniqiszqj szczegdlow句specy撮acji tcchnicznqi（SST）sa∴Wymagania dotyczacc

WykonaniaiodbiorurobdtzwlqZanyChzwykonywaniemkorytawrazzpro創OwaniemizageszczaniempodloZa

gmntowegowzwi魯ZkuzremontemibudowaparkingLlPrZuul・PiotraSkargi2wBydgoszczy・

1．2．ZakresstosowaniaSST

Szczeg610waSpecynkaqiaTechniczna（SST）stosowanajestjakodokumentprzetargowyikontraktowy

przyzlecaniuirealizaqirob6tnadrogachmlqjskichigminnych．

l・3・ZakresrobdtobjetychSST

Ustalenia zawarte w ninlqSZg SPCCyHkaqii dotycza zasad prowadzenia robdt zwlaZanyCh z

WykonaniemkorytaprzeznaczonegodouloZeniakonstrukcjinawicrzchni．

1．4．0kreSleniapodstawowc

OkreSleniapodstawowesazgodnezobowlaZ明Cyml，OdpowiednimlPOIskimlnOrmamiidemiqami

POdanymiwOSTD－00・00・00。Wymaganiaog6111e”pktl．4．

1・5・Ogdlnewymaganiadotycz葦CerOb6t

Ogdlnewymaganiadotycz脅CerObbtpodanowOSTD－00・00・00”Wymaganiaogdlne”pktl・5・

2，MATERIALY

Niewystepua．

3．SPRZET

3．1．0gdlnewymaganiadotyczaCeSPrZetu

Og61newymaganiadotyc窄CeSPrZetLlPOdanowOSTD－00．00．00”Wymaganiaog61ne’’pkt3．

3．2．Sprzetdowykonaniarob6t

Wykonawca przystepLmCy do wykonania korytai pro即owania podloZa powlnien wykazaC sle

moZliwoSciakorzystaniaznastepuJaCegOSPrZetu：

－　rdwniareklub spycharek uniwersalnych z ukoSnie ustawianymlemieszem；InZynler mOZe dopuscie

WykonaniekorytaipromowaniepodbZazzastosowaniemspycharkizlemieszemustawionymprostopadledo

kierunkupracymaszyny，

一　koparekzczerpakamipro創owymi（PrZyWykonywaniuwasklChkoryt），

－　Walcdwstatycznych，WibracylnyChlubpIytwibracyJnyCh．

StosowanysprzetniemoZespowodowaCniekorzystllegOWPIwunawlaSciwoSclgruntuPOdIoZa．

4．TRANSPORT

OgdInewymaganiadotyczaeetransportu

Og61newymaganiadotyczacetransportupodanowOSTD－00．00．00，，Wymaganiaogdlne”pkt4．

5．WYKONANIEROBOT

S．l・Ogblnezasadywykonaniarobdt

OgdlnezasadywykonaniarobdtpodanowOSTD－00．00．00”Wymaganiaogdlne”pkt5．



5．2．Warunkiprzyst袖icniadorobdt

Wykonawca powinienprzystaplido wykonania koryta orazpronlowaniaizageszczcniapodloZa

bczpoSrednio przed rozpoczecICln rObdt zwlaZanyCh z wykonanicm warstw nawICrZChniiWczeSnlqSZC

przystaplenledowykonanlakorytaorazpronlowanialZageSZCZaniapodloZa，JeStmOZllWeWylacznleZaZgOda

InzynlCra，Wkorzystnychwarunkachatmosfbrycznych

WwykollanymkorycICOraZpOWyprOnlowanymizageSZCZOnymPOdioiunicmoZcodbywaCsICruCh

budowlany，niezw一aZanybczpoSrcdnlOZWykonanicmpICrWSZqWarStwynawierzchni・

5．3．Wykonaniekoryta

PallkilubszpilkldoprawldlowcgouksztaltowaniakorytawplanieipronlupowinnybyCwczehliqi

PrZygOtOWane・

PalikllubszpilkinalczyustawiaCwosldrogllWrZCdacllrdwllOIcglyclldoosidrogilubwinllySPOSdb

zaakccptowal－y prZCZ TnzymCl・a・RozmicszczcnlC Palikdwlub szpllek powillllO umOiliwiaCllaCmgnleCIC

sznuI・kdwltlbIinekdowylyczcnlarObdtwodstepachniew準kszychniZcolOmCtrdw・

Rod祖SprZetL主a W SZCZCgdlnoSclJCgO mOC nalczy dostosowaC do rodzajLlgruntLL，W ktbrym

prowadzoncsarobotyldotrudnoSclJCgOOdsp（yCnia・

Koryto mozna wykonywaC recznie，gdyjego szerokoSC nie pozwala na zastOSOWanie maszyn，na

przyklad na poszcrzcnlaClllub w przypadku robdt o malym zakresie・Sposdb wykonania musi byC

ZaakccplowanyprzezInzynlera・

GruntodspqlOnyWCZaSiewykonywaniakorytapowlnjcnbyC wykorzystanyzgodnie zustalcniami

dokL一mCntaqlPrOjcktowcjlSST巾．wbudowanywnasyplL一bodwICZionynaodkladwmlqSCCWSkazancprzez

lllZylllCra・

PronlowanieizageszczenicpodloZanalezywykollaCzgodmeZZaSadamlOkreSlonymlWPkt5・4・

5．4．PronlolVanicizageSZCZanicpodIoza

PrzcdprzystaplenlCmdoprolllowalliapodloicpowinnobyCoczyszczonczcwszelkichXanieczyszczch・

Po oczyszczcniLIPOWicrzchnipodloZa nalczy sprawdziC，CZylStnlCJaCC rZedne tercnLIumOiIliwl網

LLZySkanie po pro創owaniLI ZaPrqiektowanych rzednyeh podloZa・Zaleca sIC，aby rzednc tcrenu przcd

prohlowanlCmbyiyocon型mnlg5cmwyzszcnizprojcktowancrzedllCPOdloZa・

JeZellpOWyZSZyWaruneknie」eStSPelnionylWySlepuaZaniZeniapoZiomuwpodloZuprzewidzlanym

do promowanla，Wykonawca powinicn spulcllniC podlozclla glcbokoSC zaakccptOWana prZCZInzynlera，

dowic寮dodatkowygru111SpCllliaJaCyWymaganiaobowIZu腫Cedlagorllq Strelykorpusu，WiloScikoIliccznq

do LlZySkama WymagallyCll r窄dllyCh wysokoiciowychizagesciC warstwe do LIZySkania wartoSciwskaZnika

ZageSZCZCnla，OkrcSlonychwtablieyl

Do promowania podloza nalczy stosowaC rdwnlarki．Scicty grullt POWlnicn byC Wykorzystany w

l”ObotachziemnychlubwlnllySpOS（）bzaakceptowanyprzezIniynlera．

BczpoSrcdlllOPOPrOmowaniupodloZanalczyprzystapiCdojcgozagcszczania．ZagcszczanicpodloZa

nalcilykolltynuOWaCdoosiagIlieclaWSkaZnikazageszczenlaZgOdncgoznormaBN－77／893日2［5］．

5・5・UtrxymanickorytaorazwypromowancgoizageszczoncgopodIoza

PodloZe（koryto）powyproHloYaniuizagcszczcniL一POWinnobyiutrzynlyWanCWdobrymstanici

JcZellPOWykollanlurObdtzwlaZallyChzpronlowanlCmlZagCSZCZCnlCnlPOdlo2anastapIPrZerWaW

robotachl WykollaWCa nle PrZyStaPl natyChmiast do ukladanla WarStW naWierzchni，tO POWinien oll

ZabczpICCZyCPOdloZeprzednadmicmylllZaWllgoccnicm，naPrZykladprzczrozloZcnicfbllilubwinnysposdb

ZaakccplowanyprzezInZymCra．

JcZcll WyprOmowanei zageszczone podloZc Lllcg70nadmicrncmu zawilgocenlu，tO do ukladania

kolqncJWarStWymOねaprzystapiCdopicropoJCgOnaturalnymosLlSZCniLL

Po osuszcniupodloZalnZynlCrOCCnlJegOStanicwentualniczalcciwykonanicniezbednychnapraw．

JeZelizawilgocenienastapilowskutek7anlCdbaniaWykollaWCy，tOnaPraWeWykonaonllaWlasnykoszt．

6．KONTROI．AJAKOSCI ROBOT

OgdlnczasadykontrolijakoSeir。bdt

OgblnczasadykontrolijakoSei1－0bdtpodanowOSTD－000000，，WymaganlaOg（）lne’’pk16．

8．0DBIOR ROBOT

OgdlnczasadyodblOrurObdtpodanowOSTD－00．00．00、，Wymaganiaogdlne’’pkt8．



9．PODSTAWA PLATNOSC1

9．1．0gdtncustalcniadotyczaccpodslawyplatnoSci

OgblncustalelliadotyczaccpodstawyplatnoScipodanowOSTD－00・00・00”WymagalllaOgdll－e”pkt9

9．2．CcnajcdnostkiobmiarowcJ

Ccnawykollanialm？korytaobcJm叩C：

－　PraCepOmiaroweirobotyprzygotOWaWCZe，

－　OdspqJenlegruntuZPrZCrZutemnaPOboczelrOZPlantowanlem，

－　ZaladuneknadmlaruOdspqjoncgogrulltunaSrodkitransportoweiodwiczienienaodkladlubnasyp，

－　PrOnlowanlCdnakorytalubpodloZa，

‾　ZageSZCZCnlC，

10．PRZEPISYZWIAZANE

Normy

l．PN－B－04481　　　GruntybLldowlanc．Badaniaprdbckg…ltL1

2．PN－／B－06714－17　　Kruszywalnincralnc．Badania．OznaczaniewilgotnoSci

3．BN－64／8931－02　　DroglSamOChodowc．OznaczanicmoduluodksztalccmanaWICrZChnl

4．　BN－68／8931－04

5．　BN－77／8931－12

podatnychlPOdlozaprzczobclaZemCPlyta

DroglSamOChodowe．PomlarrbwnoScinawierZChnlPlallOgralbmllata

07naCZallicwskaれikazagCS7CZCnlag…ltu



D－04．02．01

WARSTW＾ODSACZAJACA

l．WSTEP

l．1，PrzcdmiotSST

Przcdmiotcm nlnlqis袖　szczcgdloW句　spccyllkacjl teChnicznd（SST）sa Wymagania dotyczace

WykollalllaiodblOrul・ObdtZW均ZanyChzwykoIlamClnWal・stwyodsqc旬aCqWZWl笹kuzremontemibudowa

ParklnguPrZuul P10tl●aSkarg12wBydgoszczy

l．2．Zakrcs stOSOWanla SST

Szczcgdlowaspccynkaqatcclllliczlla（SST）jcststosowanaJakodokumcntprzctargowylkontraktowy

PrZyZlecanluircalizaqirobdtwymicnionychlVPunkcicl．1．

1．3．ZakrcsrobdtobjetychSST

Uslalelliazawal”tcwninleJSZeJSPeeyflkacjldotyc空ZaSadprowadzcnlarObdtzw甲anyChzwykonamem

WarSIwyodsqc旬aCqg1－LlboScllOcm

l・4・OkrcSIcniapodstawowc

OkrcSIcnlaPOdstawowcsziZgOdnczobowlqZuJaCymらOdpowicdnlmlPOIsklminormamllZOkrcSIcnlaml

POdanymiwSSTD－00．00．00，，Wymaganiaogdlnc”pktl．4．

1．5．0g（ilncwymaganiadotyc7均CCrObdt

OgblllCW maganiadotyczqccrobdtpoda110WSSTD－00・0000，，Wymaga－liaogblnc”pktl．5．

2．MArl1ERIALY

2．1．0g（ilncwymaganiadotyC型eematerialdw

OgdllleWymaga－liadotyC型cc∴materia十dw，lChpozyskiwaIliaiskladowania，POdallOWSSTD－00．00．00

，，Wymaganiaogdlnc’’pk12

2．2．Rodzajcmatcrialdw

MatcrialamistosowanymlPrZyWykonywanlLlWarStWPOdsypkisa：

－　piask主

－　jwlrllllleSZallka，

2・3・Wymaganiadlakruszywa

KrLlSZyWadowykonanlaWarStWPOdsypkipowinnyspcInlaenaslepLUaCeWarLInki．

a）szczclnoSci，OkrcSlonyzale祖oScla：

霧≦5
gdzic：

Di5－WymlarSlta，Pr7CZktdrcprzecl10dZu15％ziamwarstWyOdsaC型IqCql

d8⊃－W mlal“Slta，PrZCZkldrcprzechodzi85％zlamgruntuPOdloZa．

Dla materialbw stosowallyCh PrZy WykollyWalllu Wal・StW POdsypkl Wa…lCk sノCZelno語i musl byC

Spelniony，gdywarstwatanieJCStukladallallaWarStWicodcinaJaCCJ．

b）zagcszczaLnoSci，OkrcSlonyzalcか05cia：

U二心≧5
‘llO

gdzle．

U－WSkaZlllkrdえnozlarlllStOScl，

d（、0－WymarSlta，prZCZktdrcprzecllOd7160％kruszywatwol”ZaCCgOWal”StWCPOdsypkl

d同一Wymiarslta，PrZCZktbrcprzccllOdjllO％krus ywalwol”zaCCgOWarStWCPOdsypki．

PlaSek stosowany do wykollyWania warstw podsypki powlllicll SPCllllaC wymagania normy PN－EN

12620［SiorazPN－EN13043．

Zwlrimicszanka stosowane do wykollyWama WarSIwpodsypklPOWimly SPCllliaC wymagallla nOrmy

PN－EN12620ora7PN－EN13043．



2．5．SkIadowaniematerialdw

2．．5．1．SkIadowaniekruszywa

JeZelikruszywo przeznaczone do wykonaniawarstwy odsaCZ明CqlPOdsypkinieJeStWbudowane

bezpoSredniopodostarczeniunabudowelZaChodzipotrzebajegookresowegoskladowania，tOWykonawca

robdt powinien zabezpleCZyC kruszywo przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem zinnymi materialami

kamiennymi・PodloZewmlqSCuSkねdowaniapowinnobyCrdwne，utWardzoneidobrzeodwodnione・

3．SPRZET

3．1．0gdlnewymaganiadotyczacesprzetu

Og61newymaganiadotyczacesprzetupodanowSSTD－00・00iOOのWymaganiaog61ne”pkt3・

3．2．Sprzetdowykonaniarobbt

Wykonawca przystep朋Cy do wykonania warstwy POdsypki powinien wykazaC sle mOZliwoScla

korzystaniaznastepuJaCegOSPrZetu：

－　rdwlliarek，

－　Walcdwstatycznych，

－　Pbrtwibracyjnychlububijakdwmechanicznych・

4．TRANSPORT

4．1．0g61newymaganiadotyczacetransportu

Og61neWymaganiadotyczacetransportupodanowSSTD－00・00・00，，Wymaganiaogblne”pkt4・

4．2．Transportkruszywa

KruszywamoZnaprzewoziCdowolnymiSrodkamitransportuwwarunkachzabezpleCZaJaCyChjeprzed

zanieczyszczeniem，Zmieszaniemzinnymimaterialaml，nadmiemymwySuSZeniemizawilgoceniem・

5．WYKONANIEROBOT

5．1．0gdlnczasadywykonaniarob6t

Og61nezasadywykonaniarob6tpodanowSSTD－00・00・00nWymaganiaogdlne”pkt5・

5．2．PrzygotowaniepodIoza

PodloZe gruntowe powinno spelnia wymagania okreSlone w D－04・01・01”Wykonanie koryta z

PrO創owaniemizageszczeniempodloZa’’・

Warstwaods魯CZajacalubpodsypkowapowinnabyewytyczonawsposdbumoZliwiajacywykonaniejej

zgodniezdokumentaqIaPrqjektowa，ZtOleranqamiokre凱onymiwninlqSZyChspecy魚kacjach・

PalikilubszpilkipowinnybyCustawionewosidrogllWrZedachrdwnoleglychdoosidrogl，lubwinny

SpOSdbzaakceptowanyprzezInspektoraNadzoru・

Rozmieszczenie palikdwlub szpilek powinno umoZliwiae naclagnleCle SZnurkdwlublinek do

WytyCZeniarobdtwodstepachniewiekszychniZco10m・

5．5．Wbudowanieizageszczaniekruszywa

Kruszywo powimo byC rozkIadane przyuzyclu rdwniarki，ZZaChowaniemwymaganych spadk6wi

rzednych wysokoSciowych．GruboSe rozloZonq warstwyluZnego kmszywa powinna byC taka，aby poJeJ

ZageSZCZeniuoslagnletOgruboSCprqiektowana．



W mleJSeaCh，W ktdl●yCh wldocznaJCSt SCgrCgaCja krLlSZyWallaleZy pr祝d zageSZCZelliem wymlCl読

krLlSZyWOnamatCrialoodpowlednichwlaSciwoSciach．

NatychmiastpokohcowymwypronlowaniLIWarStWynalczyprzystapiCdojqzagcszczanla．

ZagcszczanicnawicrzchnioJCdnostronnymspadkL一nalczyrozpoczynaCoddolncjkrawcdzilPrZCSuWae

PaSalTIPOdluZllymiczesclOWOllakladaj雀CymlSIC，Wkicrullkujqgon涌krawcdzi．

NierdwnoScilLIb zaglebiellia powstalewczasIC？ageSZCZanla POWlmlyby wyrOWnyWane na biezaco

PrZeZSPulchnlenleWarStWykl－uszyWaldodalliclubusullleCICmatCrlalu，aZdootl”ZymamardwnqpowICrT，Chnl．

WlmqSCaChllledostcrmych dlawalcdwwarsIwapowlnllabyC zagcszczanaplytamlWlbl・aCy」l－ymllub

ubiJakamimccllalllCZnyml．

ZagcszczalllCnalctykontyntLOWaCdooslagllleClaWrSkaれikaJ：agCS7ICZCniamCnllllqSZCgOOdl，Owedhg

normalllCj prdby Proctora，PrZCPrOWadzondiwcdIugl）N－B－04481［11WskaZnikzageszczclliallaicty okrc鉦C

ZgOd－liezBN－77／8931－12し88・

Wilgolnog‘krLISZyWaPOdezaszageszczanlapOWlnnabyirdwnawilgotnoicioplynlaln（JZtOIcran明Od

－20％do一十10％jq wartoSci．W pr7IypadkLl．gdywilgotnoSC krLlSZyWaJCStWyZSZa Od wilgotnoScioptymalneJ，

krLISZyWOnalczyosLISZyCPrZCZmicszanlCinapowICtrZanie．WprzypadkL1，gdywilgotnoS‘krLISZyWaJCStniテsza

odwilgotnoSclOPtymalnq，krLlSZyWOnalczyzwilzyCokreSIonailoSclaWOdyirdwnomlCmleWymlCSZaC．

5．4．Utrzymanicwarstwyods準ZaJ型Cjlubpodsypki

Warstwa odsacz利aCalub podsypkowapo wykollaniu，a prZed ulozcmCmnaStePllq WarStWypOWlnna

byC utrzymyWanaWdobl・ymStalliciDopuszczasleruCh pq）aZddwkoniccznychdlawykonanlaWyZqlczacq

WarStWynaWlerZChni・

KosztllapraWW nlklychZllicwlaScIWCgOutrZymaniawarstwγObci諦aWykonawccrob61

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT

6．1．0gdlnczasadykontrolijakoSeirobdt

OgdllleZaSadykonlrolijakoScirobblpodanowSSTD－00・0000，，WymaganlaOgdlne”pk16・

6・2・Badaniaprzcdprzystapicnicmdorobdt

PrzedprzystqpICnicmdorobdtWykonawcapowinicnwykona‘badaniakmSZyWPrZCZnaCZOnyehdo

wykonania robdtlPrZCdstawiC wynikitych badahInspektorowiNadzorL一・Badania tcpowinny obdmowaC

wszystkicwlaSciwoScikrusZyWaOkltSloncwp・2・3・

6．3．Badaniawczasicrob6t

6・3・1・Czcstotliw（短OrazzakrcsbadalllPOmiardwwarstwypodsypkowcJiodsqc／棚Cq

Czestolliwo語oraziZakrcsbadahlPOmlardwdotyc均CyCllCCCllgCOmCtryCZnyChizageszczeniawarsIw

POdaJCtablical・

Tablical・CzestotliwoSCorazzakrcsbadahlPOmial・bwwarstwyodsqc調川Cq

Lp． 婦�7ｦ7ｦ6v&ﾆﾆﾆ�6ﾆﾆ乏�&�F�ﾆ棉����(�沫r�Minilllalnac準StOmwoSCbadalllPOmial”dw 

1 �7ｦ7&��47v�'7Gw��co50nらWjcdnynlpunkcicdlaka宛cgozwJaZdbw 

2 �&Gv踞47��ｾ3�ｾ6��co50m，WjednympLInkcicdlaka如egoz、団aZddw 

3 �7��Fｶ����'ｦ6Wｦ�2�co50m，WjedllymPunkcicdlaka捉cgoz、りa元dw 

4 背'V&�47v�'7Ew��co50m，WjcdnympLmkcicdlaka近cgozwjazddw 



5 沸�vW7ｦ7ｦV貳X�2�v免v�踞46ｷ'W7ｧ要��W2punktachnadzicnnqidziaIccroboczeJ， 

6．3，2．S7CrOko誇warstwy

SzerokoSCwarstwyniemoZcsICrdZnidodszcrokoScIPrq】CktowanejOWlCCCJniZ一十10cm、－5cm・

6．3．3．RdwnoScwarstwy

NicrbwnoScIPOdluZncwarstwypodsypkinalczylnicrzy64mctrowalata・ZgOdnicznormaBN－68／8931－

04

NlerdwnoScinicmogaprzekraczaC20mm・

6．3．4．Spadkipoprzeczne

SpadkipoprzeczlleWarStWyPOdsypkipowlnnybyCzgodnezdokumentaq膚PrqiektowaztolerancJa±

0，5％．

6．3．7．GruboSCwarstwy

GruboSCwarstwypowillllabyCzgodnazokreSIonawdokumcntacJIPrqjektowqztoIcrallCJa＋1cm，－2

Na wszystkjch POWICrZChniacll WadliwyCll pOd w7glcdclll gruboSci Wykonawca wykona naprawe

warstwy przcz spulchnicnic warstwy～la Cala glebok（読，uZuPelllicllic nowym materialem o odpowiednich

wlaSciwoSciaclらWyrOWnanicIPOllOWnCZagCSjLCXCnic・

RobotylcWykonawcawykonanawlasnykoszt・PowykonaniLltyChrobdtnast紳lpOnOWnyPOmiari

ocenagrLlboScIWarStWy，WCdhlgWyZqPOdanychzasadnakosztWykonawcy・

6．3・8・ZageS7：C7cmiewarstwy

WskaZnikzageszczeniawarstwyokrcSlonywgBN－77／8931－12nicpowinlCnbyimnlqSZyOdL

WllgotnoSCkruszywawczasle．ZageSZCZCrlanalcZybadaCwedlugPN－B－06714－17し2］・WilgotnoSC

kruszywapowjnnabyCrdWnaWilgotnoScioptymalnqztolerancJaOd－20％do＋10％

6．4．ZasadypostepOWaniazodcinkamiwadIiwicwykonanymi

WszystkiepowierzchnlC，ktbrewykazuIaWiekszeodchyleniacechgeometryczllyChodokreSlonychwp．

6．3，POWinny byC naprawiorlC PrZCZ SPulchnicmC na Cala glebokoSC，WyrOWnanicIPOWtdrnic zagcszczonc・

DodanicnowcgolllateriahlbezspulcllnicnlaWykonallqWarStWyJCStnlCdopuszczalnc

7．0BMIAR ROBOT

7・1．0gdIncmsadyobmiar’urObdt

Ogblnczasadyobmia…rObdtpodanowSSTD－00．00．00，，Wymaganiaogdlne’’pk17．

7．2．Jednostkaobmiarowa

JcdnostkaobmlarOWaJCStm2（mctrkwadratowy）warstwyodsacz年iacqiipodsypkowqi．

8．0DBIORROBOT

OgdllleZaSadyodbIOmrObdtpodanowSSTD－00．00・00，，WymaganlaOgdlne’’pkt8．

RobotyuznaJeSleZaWykonalleZgOdniezdokumentacjaPrqjektowa，SSl工WymagalliamiTnspcktoraNadzoru，

jcLcliwszystkicpomiaryibadal11aZZaChowanicmtolerancjiwgpkt6dalywynikipozytywnc．

9．PODSTAWAPLATNOSCI

9・1・Ogdlneusfaleniadotyez準CpOdstawypIatnoSci

Og61ncL一Slalcnladotyc空CCpOdslawypIalllOScipodanowSSTD－00・00．00”Wymaganiaogdlne’’pkt9．



9・2・Cenajcdnostkiobmiarowcj

CcnaL1102cnialm2gcow撮nlnyObqimLyC：

－　praCCpOmiarowc，

－　doslarczcllieirozlozcllicnaLlPrZCdnioprzygotowanympodloれwarstwygcowldkllmy，

－　pOmlarykontrolncwymagal－eWSPCCynkacjltCChniczllq，

－　utrZymanicwarstwy・

CcllaWykonallialm2warstwyodsaemJaCqlubpodsypkowqiZPiaskuobqmLUe：

‾　PraCCPOrnlarOWC，

－　dostarczemel rOZloZelliella uPrZCdnio przygotoWanym POdloiu wal‘stwy materlalu o gruboSciljakoSci

OkrcSloncJWdokumclltaqlPrqjcklowqlSPCCynkacjlteChmCZnqJ．

－　WyrOWnanleu702011qWarStWydowymaganegopromu，

－　ZageSZCZeniewyprofilowal岬WarStWy，

－　PrZCprOWadzcnlCPOmlardwlbadalllaboratory）nyChwymaganychwspccyllkacjltCChnicznq，

－　LItrZymanlCWarStWy・

10．PRZEPISYZWIAZANE

10．1．Normy

l．　PN－I〕－04481

2．　PN－B－06714－17

3、　PN－EN12620

4．　PN－EN13043

5．　PN－EN

13043：2004／Apl：2010

6．　BN－64／8931－02

7．　BN－68／8931－04

8　　BN－77／8931－12

Gruntybudowlanc．Badaniapr（3bekgrultu

Kruszywamllleralne．Badanla．OznaczaIlleWilgotnoSci

KrusZyWOdobctoll（iw

Kruszywa do micszallCk bitumlCZllyCll l

POWICrZCllnlOWyCh ulrwalcllstosowallyClllla dl▲OgaCh，

10111iskacllilllnyCllPOWicrzchlliacllPrZCZllaCZOllyClldo

ruCllu

KrLISZyWa do micszanck bltLmlicznych　　－

POWicrzchniowych LltrWalch stosowanych na drogaehl

lotniskachiinnychpowicrzchmaChprzcznaczonychdo

ruchu

Drogl Sal110Chodowe・　0相aCZanle mOdulu

odksZtalccnia nawlerZClmlPOdatnyclllPOdloza plフe／

Obciazenieplyta

Drogl SamOCllOdowc・Pomiar rdW110gclllaWICrZClllli

Pla110grafbmltata

OznaczanicwskaZnikazagcszczclliagruntu



D－04．06．0l

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1．WSTEP

l．1．PrzedmiotSST

Przedmiotelllllllliejs袖　szc篤gdlowcJ SPeCynkacJi techlllCZnq（SSrIl）sq wymaganla dotyczace

WykollanlaiodbiorurobdtwzwlaZkLLZrCmOntCmlbudowqParklllguPrZyL11・PlOtraSkarg12wBydgoszczy・

1．2．ZakreSStOSOWaniaSST

SzczcgdlowaSpeeyfikacJaTechnlCZna（SST）stosowanajestjakodokLmCnlprzetal・gowyikontraktowy

PrZyZlecanluircalizaqlrObdtnadrogachmiqskichigminnych．

1．3．ZakrcsrobdtobjetychSST

Uslalcnia　7aWarlc wlllmqSfq SPCCyllkacjl dotyc窄　7aSad prowadzcllia robbt zwlaZa－lyCll Z

WykoIlyWalllCmPOdbudowyXChLldcgobctonLL

1．4．0krcSIcniapodstawowc

l．4．1．Podbudowa z chudcgo bcIonu－jcdnalub dwie warstwyzagcszczonq mlCSZanklbctonowq，ktdrapo

oslagmeCluWytrZymaloScillaScISkanlellicmnlqSZq nii6MPainicwiekszqllli9MPa，Stanowl什agmcllt

llOSnqczcscinawierzchnidrogowq・

1．4．2．Chudybctol十matCrialbudowlanypowslaIyprァczwymicszamCmlCSZallkikruszyw7ccmClltCmWiloSci

od59（107％wstosullkLldokrLlSZyWalcczmcprzckracz瑚Cq130kg／n：orazoptylllaln申locl叫WOdy，ktdrypo

zakohc7IeniLlPrOCCSLIWlaZanlaOSlagaWytrZymaloSCnaSciskanicR28WgranleaellOd6do9MPa・

1．4．2．Pozostalc okrcSIcnla POdstawowc sa ZgOdnc z obowlqZL咽Cyml，OdpowicdnillllPOIsklminormamiiz

dcllnlC」allllPOdallymlWOSTD－00・00．00。WymaganlaOgblnc’’pktl・4

1・5・Ogdlncwymaganiadotyc萄eCrObdt

OgblllCWymagallladotyczacerobdtpodanowOSTD－0000・00、，WylllagamaOgdlllC’●pktl・5

2．MATERIALY

2・1・OgdlncwymaganiadotyC型CCmaterialdw

Ogdlncwymaganladotyczaccmatcl・laldw，lChpozysklWanlalSkiadowanlaPOdanowOSTD－0000・00

，、WymagalllaOgdlne”pkt2・

2．2．ccment

NalczystosowaCccmclltyPOWSZCCllllegOuZytku‥POrtlandzklCEMIkLasy32，5N，CCmCntPOrtlandzki

wicloskladllikowyCEMIlklasy32，5N，ccmCnthLIt1－1CZyCEMIIlklasy32，5N，ccmCntPLlCOlanowyCEMIV

klasy32、5Nwcd九lgPN－EN197－1・2002［51・

Wymaganiadlaccmcntuzcstawionowtablicy2・

Tablica2・WymaganiadlaccmClnudochudcgobeto…

IJp． 夫ﾆ�66要�6��Klasaccmclltu32，5 

1 婦�?仏蒙�ﾆ�?ｦﾆ�66�6ｶ�ﾆﾆ�8�盤���ｨ�5��Fﾆﾆ��6ﾈ.vﾆﾆ�6ﾆﾖ�6ｦﾆﾆ物�b�16 

2 婦宥'ｧ蒙�ﾆ�6����66�6ｶ�ﾆﾆ�8�盤���ｨ�5��#�ﾆﾆ��6��6譁6ﾖ譌�緬<X�b�32，5 

3 ���7ｦ�FVｶ7ｦ�7Wvﾆ�ｦ�譁��6ﾖ冶�6譁7v7ｦU6貮�ﾆﾉ|��75 

4 �7F�F�3c�&ｦWF�66��6ﾖﾘ�6譁WvﾆT6Tｦﾆﾆ�*b�10 

PrzecllOWyWalliecemelltupowillllOSleOdbywaCzgod－llCZBN－88／6731－081221



2．3．Kruszywo

DowykonanlamlCSZankichudcgobetonunalczystosowai‥

－　ZwirllnicszankeWgPN－Iy11111‥19961141，

－　piasekwgPN－B－11113‥1996［16］，

－　kruszywoねmanewgPN－B－11112‥1996［15］iWljMK－CZDP84［26］，

－　kruszywoZuilowczZuZlawiclkopleCOWCgOkawalkowcgowgPN－B－23004：1988［17］，

－　kruszywozrecyklillgubctolluOZiamachwlekszychl壷4mm・

Kruszywopow1－1nOSPClnlaCwymagalllaOkrcSIollCWllOrmicI〕N－S－96013：1997［20］・

KruszywoiuilowepowinnobyCclkowicICOdporncnarozpadkrzcmianowywcd九IgPN－B－06714－

37：1980「12］izelazawywedhlgPN－B－06714－39：1978［131i

2．4．Woda

Do wytwarzania mieszankibetonowqjakidoplelegnaqlWykonanej pOdbudowynalezystosowai

wodeodpowiad函C叩ymaganlOmnOrmyPN－B－32250：1988［18］BezbadalilaboratorかychmoZnastosowad

WOdoclagOWaWOdcpllnq・

2．6．MaterialydopicIegnacjipodbudowyzchudegobctonu

DopICIcgnacJlPOdbudowyzchudcgobctonL一mOgqbyCstosowane：

－　PrCParatyPIClegnaCyJnCPOSladajaccaprobatetcchniczna，

－　fbllCZtWOrZyWSZtLlC7nyClら

－　WldknillyWCdlLlgPN－P－01715‥1985［19］，

一　PlaSCkiwoda

3．SPRZFI、

3．1．0gdlncwymaganiadotycz準CSprzetu

Og61newymaganiadotyczacesprzetupodanowOSTD－00・00iOO”Wymaganiaogblne’’pkt3・

3・2・SprzetdowykonywaniapodbudowyzchudcgobctOnu

WykollaWCa PrZySt印LUaCy do wykonania podbudowy z chudcgo bctOnu，POWillicn wykazaC sIC

mo茄woSciakorzystaniazllaSt帥uJaCCgOSprZ卑し1：

－　WytWbrnistaqonarnqilubmobilncjdowytwarzaniachudqjmieszankibctonowqi・Wytw miapowinnabyC

wyposaZOnaWL…担訪eniadowagowcgodoxowaniawszyslkichskIadnikdw，gWarantLUaCCnaStepuaCCtOleranqe

dozowanla，Wyraかncwstosunkudomasyposzczcgdlnychskladllikdw：kruszywo±3％，CCmCnは0，5％・WOda±

2％」nzynlCrmO哀dopLISciCobjetoSciowcdozowanicwody，

－　PrZCWOZllyChzbiornikdwnawode，

－　ukladarckalbordwnial・Ck dorozkladalliaclludqimicszankibctollOWq，

－　Walcdwwlbracyjnychlubstatycznyclldozageszczanialubplytywibracyjnc，

－　ZagCSZCZarCk plytOWyCll，ubljakdw mccllalliczllyClllub malych walcdw wlbl”aCyJnyClldo zageszczallia w

mlqSeaClltrLldllOdost印nyCll・

4．TRANSPORT

4．1．0gdlncwymaganiadolyc均CCtranSPOrtu

OgdlnewymaganiadotyczacetransportupodanowOSTD－00．00．00，，Wymaganiaogdlne”pkt4．

4．2．Transportmatcrialdw

Transport ccmclltuPOWiricn odbywaC siczgodniczBN－88／6731－08［22］・CcmcntluzcmnalcZy

PrZCWOZiCccmcntowozaml，natOmlaStCCmCnlworkowanymoれaprzcwoziCdowolnymiSrodkamitransportLl，W

SPOSdb7：abezpICCj：OnyPrZCdzawilgoccnlCm・

KrLlSZyWOmOZnaprzcwoziCdowolnymiSrodkamltranSPOrtuWWarunkachzabezpICCZaJaCyChjcprzcd

ZanieczyszczeniellらZlllieszalllemZlnnymimateriatamllZaWllgoceniem．

WodamoかbyCdostarczallaWOdoclaglCmlubprzewoZllymlZblOmikallliwody，

TrallSpOr白lllCSZankiclludcgobctolluPOWinicllOdbywaCsieZgOdniczPN－S－96013”1997［20）．



5．WYKONANIEROBOT

5・1・Ogblnczasadywykonaniarobdt

Og61nczasadywykonaniarobdtpodal10WOSTD－00・00・00”Wymaganiaogdlne”pkt5．

5・2・Projektowaniemicszankichudcgobctonu

Przed przystapleniem do rob6t・W terminie uzgodnionym zInZynlercm，Wykonawca dostarczy

InzynlerOWido akceptaqIIPrqjekt skladu mieszankichudego bctonu oraz wynikibadahlaboratory】nyCh

POSZCZegblnych skiadnik6wi pr6bki materia16w pobrane w obecnoSciInZynlCra do wykonania badah

kontrolnychprzezInzynlera．

PrqjektowaniemicszankichudegobctolluPOlegana：

－　doborzekmszywadomieszanki，

－　doborzeiloScicementu，

－　doborzeiloSciwody．

Krzywa uziamienia micszanki mineralnq powinna mieSciC sle W pOlu dobrego uziamienia

WyZnaCZOnegOPrZeZkrzywegr叫CZneWgPN－S－96013：1997［20］・

RzednekrzywychgranlCZllyChuziamieniamieszanekmineralnychpodanowtablicy3inarysunkuli

2．

UziamieniekruszywapowinnobyCtakdobranc，abymieszankabctonowawykazywalamaksymalnq

SZCZelnoSCiLlrabialnoscprzyminimalnyrnzL一ZyClL一ccmCntLliwody・

ZawartoSCcementupowinnawynosiCod5do7％wstosunkudokrLlSZyWalniepowinnaprzckraczae

130kg／m3・

5．3．WIagciwoScichudegobetOnu．

ChudybetonpowinienspelniacwymaganiaokreSlonewtablicy4．

Tablica4．Wymaganiadlachudegobctonu

Lp・ 夫ﾆ�66要�6��Wymagania �&�F�譁�v6FﾇVr�

l 婦宥'ｧ蒙�ﾆ�46��66�6ｶ�譁W��F譁�6��4ﾕ���Od3，5do5，5 ����ﾄ(�ﾃ�c#S��ﾓ�����

2 婦宥'ｧ蒙�靖46��66�6ｶ�譁W��#�譁�6��4ﾕ���Od6，Odo9，0 ����ﾄ(�ﾃ�c#S��ﾓ�����

3 疲�6��ｶﾆ要�48�8�6ﾘ�齎�6譁WvﾆT7�謨ｨ�b�9 ����ﾄ(�ﾃ�c#S��ﾓ�����

4 蕃&��G���68�5ｦﾖ貳u5ｦV譁Ww宥'ｧ蒙�ﾆ�66ﾈ�2�20 ����ﾄ(�ﾃ�c#S��ﾓ�����
％，niewleCgniZ： 

5．4．Warunkiprzystapieniadorobdt

PodbudowazchudegobetonunlePOWinnabyCwykonywanagdytemperaturapowietrza」eStniZszaniZ

50ciwyzszani2250corazgdypodloZe」eStZamarZnlete・

5．5．PrzygotowaniepodIoza

PodloZe pod podbudowe ZI Chudego betonu powinno byC przygotowanc zgodnie z wymaganiami

OkreSlonymiwdokumentaqlPrqiektowqiiSST．

5．6．WytwarzaniemieszankibetonoweJ

Mieszanke clludego betonu o SciSle okreSlonymskladzie zawartymw recepclelaboratory）neJnalezy

WytWarZaC w mieszarkach zapewnl網CyCh clag7056　produkcjii gwaranttUaCyCll OtrZymanie jednorodnd

mieszanki．

SkねdnikjInicszanki chudego bctollu POWinny byC dozowane wagowo zgodnie z norma PN－S－

9601㌔1997［20］．

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byC od razu transportowana na mlgSCe Wbudowanla，W

SpOS6bzabezpieczonyprzedsegregaqalnadmiernymwysychaniem．

5．7．WbudowywanicizageszczaniemicszankibctonoweJ

Ukladanie podbudowy z chudego bctonu nalezy wykonywaC ukladarkami mechanicznymi，

porusz劉aCymislepOPrOWadnicach・



przy L一kladaniu cllL一dq mieszankibcIonowcJ∴Za POmOCq rdwnlarCk konicczncJeSt StOSOWanie

prowadnlC・WbLldowanic za pomoca rdwnlarCk bcz stosowania prowadnic，mOZc odbywaisic tylko w

wy諏owychwypadkach，OkrcSlonychwSSTizazgodalnzynlera・

PodbudowyzchudegobetolluWykonuJe SleWjednqiwarstwieogruboSciodlOdo20cm，PO

zageszczcnlu・GdywymaganaJCStwiekszagrubogC・tOdoukladaniadruglqWarStWymOZnaprzyst紳CPO

odbiorxcJqPrZCZInzynlCra・

Natycllmiast po rozloZcniLli wyprofilowaniu micszanki nalezy rozpoc空CJq∴ZtagtSZCZanic・

p。WICrZChnlaZageSZCZOnqWarStWyPOWinnamiccprawidIowyprzckrOjpoprzccznyljednolitywyglad・

ZagcszczanicnaleZykontynuowaCdooslagn1cclaWSkaれkazageszczcnianicmnlgSZegOnizO・98

maksymalnegozageszczelliaokreSlollegOWedlugnorllla函prdbyProctorazgodnleZPN－B－0448上1988［9］，

（duZycylindcrmctoda－1）・ZagcszczclllePOWillnObyCzakohczoncprzedrozpoczecicmczasuwiazanlaCCmCntu・

Wllgot－lOSClllleS7mlkl Clludego betollu POdczas zageszczania powilllla byC rbwna wilgotnoScl

optymalnqzIoIcrancJ亀＋10％主20％jqwartoSci・

5．8．SpoinyrobocXe

Wykonawca powiniclltak organizowaC roboty・abyunlkaC podluZnych spoln rOboczych，POPrZCZ

wykonaniepodbudowynaca塙szerokoScikoryta・

JcZcliw dolllCJ WarStWic podbudowy WryStePuJa SpOlny rOboczc，tO SpOlny W gOrnCJ WarStWic

podbLldowypowlnnyby‘wzgledcmnicllprZCSunletCOCOnqmnlqi30cmdlaspolllyPOdlu九gilmdlaspollly

pOprノCCZneJ・

5．9．Nacinanicszczclin

WpoczatkowcjfazictwardnicniabetonuzalccaslCWyCleCleSZCZClinpozornychnaglcbokoS（kolol／3

JqgmboSci・

SzcrokoSCnaclCtyCllSZCZelinpozornychpowinnawynosICod3do5mmSzczclinytenalezywyclaC

tak，abycaIapowierzclllliapodbudowybylapodziclonanakwadratowclubprostokatneplyty・Stosunekdlugosci

plytdoichszerokoScIPOWinicnbyCnicwiekszyniiod115dol，0・

W przypadkLI PrZekroczcnia gorncJ granley Sicdmiodniowq wytrzymaloScii spodzicwancgo

przckroczcnia dwudzicstooSmiodlliowq wytrzymaloSci na Sciskanic chudcgo bctonu，WyCIGCle SZCZClin

POZOmyChJeStkonleCZne
AltcrnatywlliclllO州aulozycnapodbLldowicwarstwcalltySPekaniowawpostaci：

一　membranyzpolilllerOaSねltu，

一　geOWldknlnyOOdpowledniqgestoScl，WytrZymaloScl，gruboSciiwspdlczynnikuwodoprzepuszczalllOSci

POZiomqlP10nOWq，

－　WarStWykruszywaod8do12cmoodpowiedniodobranymuzlarnieniu・

5．10．PiclegnacJapOdbudowy

PodbLldowa z∴ChLldcgo bctollLl POWinlla byC natychmiasI po zagCSZCZCnit一　pOddana pIClCgnaql・

PIClegnaeJaPOWlnnabyCpl・zCPrOWad／OnaWCdmgJednegoznastcpL囲CyChsposobdw‥

a）skropicnl叩reParatCmPICIcgnacyjnylnPOSiad魂cymaprobatetechniczna・WiloSciustalonqjwSST，

b）pr空ryclenaOkres7do10dninleprZePuSZCZalnafbliaztworzywasztucznego，uIoZonanazakladco

naJmlllも30cmizabezpICCZOnaPrZedzerwanlemZPOWierzchlllPOdbudowyprzezwlatr，

C）przykrycicmatamllubwldkninamiispryskiwanicwodaprzezokrcs7do10dni，

d）przykrycicwarstwaplaSkLliutrzymanle専WStanicwilgotnymprzczokres7dolOdni・

StosowanlelnnyChSrodkdwdoplClegnacJIPOdbudowywymagaka加orazowqZ豊OdyInzynlera・

Nic nalcZy dopuszczaC Zadncgo ruchu pojazddwimaszyn po podbLldowie w okresie7dolO dni

plelcgllaCj1，a POlym czasle eWelltualny ruch budowlany moze odbywaC sI Wγ塙cznie za zgodalnzynlera・

5．11．0dcinckprdbny

WykollaWCaPOWllllenWykonaCodcinckprdbnywcclu：

－　StWICrdzclllaCZySPrZetdoprodukdimicszanklbctollOWq，rOZkladalliaizageszczaniaJCStWlaSciwy，

一　〇krcSIcnia gl・uboScI WarStWy WbudowallqllllCSZankl PrZCd zageszczenicm，konlCCZnqj do uzyskania

wymagancJgrtlboSciwarstwyzagcszczonq，

－　OkrcSIclliaIiczbyprzqscwalcdwdlauzyskaniawymagallCgOWSkaZnikazageszczclliapodbudowy・

NaodclnkLl PrdbnymWykonawcapowinlCnuZyCmatCrialdworazsprzctudomicszania，rOZkladanlai

ZageSZCZanla，jakicbcdastosowancdowykonywaniapodbL一dowyzchL一dcgobctonL一・

PowICrZChniaodclllkaprObllCgOPOWinnawynosiCod400m2do800m2，adlugoSCniepowinnabyC

lmlqSZaniZ2001m．

OdclnCkprbbnypowlllicllbyとzloka臨owanywlmqSCuWSkazallymprZeZIllZynlCra・



Wykonaweamozcprzyst鋸壷dowykonywanlapOdbLIdowyz∴elludcgobelont叫OZaakccplowaniLI

OdelnkaprbbncgoprzczInzynlCra．

5・12・Utrzymanicpodbudowy

Podbudowapo wykonaniLl，aPrZedulozenicmnastepnq warstwy，POWlnnabyC chronlOllaPrZed

uszkodzcnlaml・JcZcllWykonawcabedzicwykol・zystywaLzazgodaIllZynlCra，gOtOWaPOdbudowedorucllu

budowlancgo・tOPOWi－llCnllaPraWiCwszclklCuSZkodzcniapodbudowy，SPOWOdowallCPrZC在CllruCl1，11aWlaslly

WykonaweaJCSt ZObow坪any do przcprowadzcnla blC萄CyCh napraw podbL一dowy，LlSZkodzonq

WSkulckoddzlalyw伽iaczylllllkdwatmosftryczllyCh，taklChJakopadydcszczu言111Cgulmrb／．

WykollaWCaJeStZObow⊥aZanyWStrZymaCruchbL一dowlanypookl・eSlemtenSyWnyChopaddwdesZCZu，

JCZcliwystaplmOZliwoSCuszkodzclllaPOdbudowy・

PodbudowazchudcgobctonullluSlbyCprzcdzimaprzykrytacoll緋nnlqJCdnqwarstwq∴nicszanki

lllineralno－aSh110Wq・

6．KONTROL＾J＾KOSCI ROBOT

6．1．0g61nczasadykontrolijakoScirobdt

OgdlnezasadykolltrOllJakoScirobdtpodanowOSTD－00・00・00，，WylllaganlaOgdlne・，pkt6・

6・2・BadaniaprzcdprzystaplCnicmdorobdt

I）rzcdprzystqpICnicmdorobdtWykonawcapowimCnWykonaCbadaniaccmclltu，kruszywaorazw

PrZyPadkacllWalpliwyellWOdylPrZedslawiCwynlkitycllbada心血ymCrOWidoakccptaql

Badania powlnny Obdmowa‘wszystklC W短ciwoSciokrcSlonc w pLInktach od2．2do2．40raZ W

Punktach5．2i5．3nllllqS袖SSrI「

6・3・Wymaganiadotyczqccccchgcomclrycznychpodbudowyzchudcgobclonu

6・3・1・CzcstotliwoSeorazZtakrcsbadalil POmiardw

CzestolliwoSCol”aZZakrcsbadahlPOmlardwpod叫Clablica6

1、ablica6・Czeslotliwo語oraノ∴ZakresbadahlpOllliar6wwykonalleJPOdbLId。Wy／ChL一dego

bctonu

Lp． 婦�7ｦ7ｦ6vFﾆ譁6譁6&�F���Minilllalnac牢StOtliwoSC 

ponliarOw �&�F������&'r�

1 �7ｦ7&��47��'VF���10razyllalklll 

2 �(���･s���47���(ﾘ&ﾆﾆ��WSPOSdbciaglyplanograil‥11lulboeo20m九時 
naka7＝dympsierLlehLl 

3 �&Gvﾆﾄ�67���'ｦ67ｦﾆﾆ��10razynalkm 

4 �7��Fｶ����'ｦ67ｦﾆﾄ8�h�｢�10razyllalk111 

5 �'ｦVF�7w�6��66薮v2�DlaautostradidrdgcksprcsowycllCO25m， 

6 彪ｷ7ｧF�ﾇF��譁6�6謡�ﾆ�譁X�h�｢�dlapozostalychdrdgcolOOm 

7 ����ﾖ&�6W��'VF���W3pmlktacll，lccznierzadziql高raznalOOnl 

＊）Dodatkowc pomlary SPadkbw popr舛CZnyChiuksztaltowanlC OSIW PlanlC nalczy wykonaC w punklach

gldwnychlukdwpozlOmyCh．

6．3．2．Szeroko誇podbudowy

SzerokogCpodbudowypowlnnabydzgodnazdokumentaqaprqjektowaZtOleranqa＋10cm，－5cm．

Najczdtliach bcz krawcZlllkdw s∠CrOkoSC podbudowypowinnabyC wleks∠aO COl判111111CJ25cll10d

SZCrOkoSciwarstwyllanlCjukladallqjlubowartolCwskazanawdokumcnlacJlPrOjcklowq．

6・3・3・RdwnoSCpodbLldowy

NicrdwnoScIPOd混ncpodbLldowynalczymlCrZyC4－mCtrOWalatalLlbplanograftm、ZgOdnieJ：nOrma

BN－68／8931－04［2判．

NierdwnoScIPOPrZCC7nCPOdbudowynalczymlel”zy64－mCtrOWZ汗atq．

NicrdwnoScIPOdbudowyniemogapr祝kraczae：

－　9mmdlapodbudowyzasadlllCZq，

－15mmdlapodbudowypomocniczq．



6．3・4・Spadkipoprzecznepodbudowy

Spadkipoprzecznepodbudowynaprostychilukachpowinnybydzgodnezdokumenta明Prqjektowaz

toleranqa±0，5％・

6．3．5．RzednewysokoSciowepodbudowy

RzednewysokoSciowepodbudowypowinnybyCzgodnezdokumentaqaprqjektowaztoleran函＋1

cm，一2cm．

6．3．6．Uksztaltowanieosiwplanie

OSpodbudowywplaniepowinnabyCzgodnazdokumentaqapr函ktowqztoleran明±3cmdla

autostradidrdgekspresowychi±5cmdlapozostaIychdrdg・

6．3．7．GruboSCpodbudowy

GruboSCpodbudowypowinnabyCzgodnazdokumentaqqprqjektowaztoleranqa：

－　dlapodbudowyzasadniczql±1cm，

－　dlapodbudowypomocniczq＋1cm，－2cm・

7．0BMIARROBOT

7・1・Ogblnezasadyobmiarurob6t

OgdlnezasadyobmiarurobdtpodanowOSTD－00・00・00DWymaganiaog61ne’’pkt7・

7．2．Jednostkaobmiarowa

Jednostkaobmiarowajestm2（metrkwadratowy）wykonanqjpodbudowyzchudegobetonu・

8．0DBIORROBOT

Ogdlnezasadyodbiorurob6tpodanowOSTD－00・00・00mWymaganiaogblne”pkt8・

Roboty uznqe sle Za ZgOdne z dokumentacJa prqjektow脅，SSTi wymaganiamiInZynlera，JeZeli

wszystkiepomiaryibadaniazzachowaniemtolerancjiwgpkt6dalywynikipozytywne・

9．PODSTAWAPLATNOSCI

9．1．0gblneustaleniadotyczaccpodstawypIatnoSci

OgdlneIuStaleniadotyczacepodstawypZatnoScipodanowOSTD－00・00・00mWymaganiaogdlne’’pkt9・

9．2．ccnajednostkiobmiaroweJ

Cenawykonanialm2podbudowyzchudegobetonuobejmuJe：

一　PraCepOmiaroweirobotyprzygotowawcze，

－　OZnakowanierob6t，

－　dostarczeniemateriaIdw，

－　WyPrOdukowaniemieszanki，

－　tranSPOrtnamleJSCeWbudowania，

－　PrZygOtOWaniepodloZa，

－　dostarczenie，uStaWienie，rOZebraniei odwiezienie prowadnic orazinnych materiaIdwi urzadzeh

POmOCniczych，

－　rOZ巌enieizageszczeniemieszanki，

－　eWentualnenacinanieszczelin，

－　PielegnacJaWykonanqiPOdbudowy，

－　PrZePrOWadzeniepomiardwibadahlaboratorylnyCh，WymaganyChwspecy丘kaditechnicznq上

10．PRZEPISYZWIAZANE

lO．1．Normy

l，PN－EN196－1：1996　　Metodybadaniacementu．OznaczaniewytrzymaloSci

2．PN－EN196－2：1996　　Metodybadaniacementu．Analizachemicznacementu

3．PN－EN196－3：1996　　Metodybadaniacementu．OznaczanieczasuwやZaniaistaあまciobjetoSc1

4．PN－EN196－6：1996　　Metodybadaniacementu．OznaczaniestopnlaZmielenia

5．PN－EN197－1：2002　　Cement．CzeSCl：Skねd，Wymaganiai kryteria zgodnoSci dotyczace



6．　PN－EN206－1：2000

7．PN－EN480－11：2000

8．　PN－EN934－2：1999

9．　PN－I〕一0448上1988

10．PN－13－06250：1988

11．PN－B－06714－15：1991

12．PN－B－06714－37：1980

13．PN－B－06714－39：1978

14．PN－B－11111：1996

15．PN－13－11112：1996

16．PN－B－11113：1996

17．PN－B－23004：1988

18．　PN－B－32250：1988

19．PN－P－01715：1985

20．PN－S－96013：1997

21　PN－S－96014日997

22．BN－88／6731イ）8

23．BN－68／8931－04

CelllCntupOWSZCCllnCgO高ylkL－

Beton・Cze語1：Wymagania，WIaScIWOSci、P1－0dukdaizgodnoSC

Domicszki do bctollu，ZaPraWyl ZaCZyllu．Mctody badali OzllaCZamC

CharakterystyklPOrdwpowletrZnyChwstwardmalyrnbetome

DomlCSZkldobctonu・ZapraWylZaCZynu・Domicszkldobetollu工）eLllllCJC

IWylmgallia

G…ltybudowlane・BadamalaboraloryJnC

BctonzwykIy

KruszywamillCralnc・Badallla・OzllaCZanlCSkladuzlamOWCgO

Kruszywamillerallle・Badanla・0maCZanicrozpadukrzcmlanOWegO

Kruszywa1－1incralnc・Badania・OznaczanicrozpaduiJClazawcgo

Kruszywa mincrallle・Kruszywallatul・alllC do nawicrzchni drogowyell；

Zwlrimicszanka

KmSZyWamincralnc．KrL一SZyWalamanedonawICrZehnldrogowych

Kruszywa millCralllCi Kruszywallaturalnc dollaWlerZChm drogowych；

plaSCk

Kruszywa mincralllC．Kruszywa sztuczllC．Kruszywa z Zuila

Wiclkopiccowcgokawalkowcgo

MalerialybL一dowlanc．WodadobctondwIZaPl・aW

Wldkniny．ZcstawicnicwskaZnikbwtcchnologlCZnyChiuiytkowychoraz

mctodbadali

DroglSamOChodowe・Podbudowazchudegobctollu・Wymagalllaibadanla

DroglSamOCllOdoWCilotnlSkowc・Podbudowa／bctonL一ccmCntOWCgOPOd

llaWicrzcllIllCLllcpszo型．

Cemellt．Transpor白PrJFCellOWyWanic

DroglSamOChodowc．Pomiar1－6wnoScinawICrZChniplanografbmlねta．

10．2．Inncdokumcnty

24．24．KatalogtypowychkonstrukcjlnaWlerZChnipodatllyChlPdlsztywnych，IBDiM，Warszawa，1997

25．25．KatalogtypowychkonstrukcjinawICrZChnisztywnych，IBDiM，Warszawa，2001

26．26．WT／MK－CZDP84．Wytycznc tccllniczllC OCCnyjakoScigrysowizwirdw kruszollyCh Z natLll“alnic

r。ZdrobnioncgosLlrOWCaSkalnegoprzezllaCZOllyChdoll洲′ierzcllnidrogowycll，CZDP，Wal－SZaWaJ984



D－05．03．23

NAWIERZCHNIA

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

．WSTEP

l．1．PrzcdmiotSST

Przedmiotclll nln南S萄szczegdlowqi specy撮acJitCChniczncJ（SS”Iつsq Wymagania dolyC型CC Wykonama

lOdbiorLlrObdtzwla7anyeh7WykonaniemnaWicI－ZChnizbctonowqkostklbmkowqwzw坪ku／7＝rCm）ntCmibL一dowq

ParkingLIPrZyL正PIOtraSkargi2wBydgoszezy．

1．2．ZakrcsstosowaniaSST

Szczegdlowaspecynkaqatcchniczna（SS’l）jcststosowanaJakodokumentprzctargowylkontraktowyprzy

ZlecalllulreallZaCJirobdtwymlenlOnyChwpunkclel．1．

1．3．ZakrcsrobdtobjetychST

Ustalcllia zawal”tC W nilllqlS狗SPCCyflkacJldotyczq上組Sadprowadzcllia robdt zwlaZallyCh z wykollalllCml

OdbiorcmnawierzelllllZkostklbl“LlkowdbctonowcJgruboSci8CmllaPOdsypcceclllClltOWO－PiaskowcJ一一一kolol－SZaryl

gl●antOWy・

1．4．0krcSIcniapodstawowc

l．4．1．BctonowakostkabrLlkowa－PrCfabrykowanycIcmcntbLldowlany，PrZCmaCZOnydo bLIdowywarstwyscicralncJ

nawicrzchni，Wykonany mctoda wibroprasowania z bctonu niczbrdoncgo nlCbarwioncgolub barwioncgo言cdn0－1ub

dwuwarstwowego，CharaktcryztUaCySleksztaltcm，ktdryumoZliwiaw型CmnCPrZyStaWanlCelcmcntdw．

1．4．2．Spoilla　－　Odstep pomicdzy prZylega．jaCyml elcmelltaml（kostkallli）wypcllllOny Okreilol－yml materlalaml

WyPelnla璃Cyml・

1．4．3．Pozostaleokl”eSlenlaPOdstawowesazgodlleZObowla u凋Cylm，OdpowledllillllPOIsklml110rmamilZdclllllC」alnl

podallymlWSSTI）－00・00・00，，WymagalllaOgblnc’’L5」pktl・4・

1．5．0gdlncwymaganiadotyezaccrobdt

OgdlncwymaganiadotyczaccrobdtpodanowSSTD－00・00・00”Wymaganiaogdlnc’’［5］pkt

l．5．2．MATERIALY

2．1．0gbIncwymaganiadotycz準CmatCrialdw

OgdlnewymaganiadotycjIaCelllater－aldw言ChPOZySkiwanlaiskladowania．podaTIOWSSTI）－0000・0（上，Wymagania

Ogdlnc’’［5］pkt2・

2．2．Bctonowakostkabrukowa

2．2．1．Klasynkaqabetonowychkostckbrukowych

Betol10WakostkabrukowamoZemleCnastePuJqCeCeChycharaktcrystyczlle，Okl－CSloncwkalalogupl”Oduccnta：

1．odmlane：

a）kostkaJednowarstwowa（Zjednegorodzajubetonu），

b）kostka dwuwal・S柄′OWa（Z，bctonu warstWy SpOdnicj konstrukcyinCjl WarStWy Scicralng（g（症ld）zwykle

barwioncJgrub0㍍imilL4mm，

2．barwc‘

a）kostkaszara、ZbetollL‖llCbarW011CgO、

b）kostkakolorowa，ZbelonLlbal・Wionego，

3．wzdr（ksztalt）kostk主zgodny／ksztaltamlOkrcSIonymlPrZCZprOdLlCenta，

4・Wymiary，ZgOdnczwymlaramiokrcSIonymlPrZCZPrOduccnta，WZaSadzie：

a）dhtgoSC：Od140mmdo280mm，

b）szcrokoSC：OdO，5dol，OwymiarudlugoScl，lccznicmnicjniilOOmm，

C）gruboSC：Od40mmdo140mm，PrZyCZymZalecanymlgruboSciamisq：60mm，80mm1100mm・



PoねdancJeSt，aby wymiarykostckbyly dostosowanc do sposobu ukladaniaisiatkispoln OraZumOiliwialy

wykonanic warstwy o szcrokoSciLO mlubl15m bez koniccznoSciprzccinania clementdw w trakcieicll

wbLIdowywaniawnawicrZIChnle・

2・2・2・WymaganiatcchnicT＝neStawianebetonowymkostkombrukowym

WymaganlatCChnieznestawianebetonowymkostkombrukowymstosowanymnanawierzchniachdrdg・し直

chodnikdwltP．OkrcSlaPN－IN1338［2lwsposdbprzcdstawionywtablicyL

Tablical．Wymaganiawobccbctonowejkostkibrukowq，uStaloncwPN－EN1338［2］dostosowanianazcwnetrznych

nawicrzchniach，maJaCyChkontaktzsolaOdladzajacawwarunkachmrozu
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！．1 1．2 認��ﾈ磁5､5ｦ�ﾆ觜���3��ﾇ免ｶ要盲��B�

zadeklarowanychWymiardwkostki， 

gl‘LlboSci　　　　　　＜1001mm 

≧100nlm 

OdchyrklPlaskoSciipomowal－ia 

Oe細　maksymalnc　wy1－1iary　kostki 

＞3001mm），prZyd山goSeipomiarowcj 

300111nl 

400mnl 
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roれpyw肌iu 

2．3 膝'v�靖48�弗5uｦvﾆVGV��w棉(x��ﾘ�ﾂ�

†いiCl 

2．4 尾G�����ﾋ貳�66妨&�ﾆﾆ帽�夫vｶﾆ�7�2�

OZnaCZenialIl10my） 

2．5 尾G���8�V�����遖x�����遖v韜�4�2�
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3．1 婦没ﾆ免B�

3．2 3．3 彦6ｷ7GW&��ｦ�&�'x�ﾆ�8��&�ﾅv�&柳ﾆﾆ�ﾆﾃ��ﾋ6'��R�

wrarSIwaScicrallla】ubcalyclemcnl） 

棄亜二　　　　　wynlagallie 

C　　　Dh一g（一語　szcrok（読　gmbo需‥il乱読nicapomic－dzydwomaP0－111iaran－1gru－ 

boSei，tqsamdkosLk主powinnaby‘≦3mlll 

1－2　　　　十二Z　　　iiL3 

ーi＿3　　　　十3　　　　－4 

C 磐�ｷ7免��ﾆﾆﾆ��夫ﾖﾆﾆﾈ�｢�

WyPukloSd　　　　　wklcsIoSC 

1，5　　　　　　　　　　1，0 

2，0　　　　　　　　　　上5 

I） 彪'友Vｶﾖ�7���&�F�譌X�ex�ﾆ�'D�6Vw&VF譁��S��3�ｶx�贊(�7(�ｧ%ｧ�5ｧ蒙ｶ�ｦG��

pqiedynezy、Vy－likくら5kg／m2 

1： �� Wytrzyllla短dcllaraklcrystycmaT≧316MPa・Ka克ypq声dynczywynik≧2・9 

MPaillicpowillicnwykazywaCobciq7・e－lialliszezacegommqSZCgOl壷250 

N／mmdhlgOSciro生型聖ia 

F 噺�7Fｶ免飆��F�v�ﾆ�ｧ�7�Fﾈ�Uv�硬8�謡友ﾈ�Wｧ蒙�ﾆ�48�ｦｦX��7�Svﾖ�76�w蒙�v�譁��

Pklu2．20raZistnlqenOmalnakonserwac’a 　　　　　Pomiarwykona】lyllatarC7y 

GiH 

SZel・Okieisciernq，　　　　　　　　　　　BOhmcgo， 

wgzaLGnormy　　　　　　wgzalJImOl‘my　badanicaltcmalywne 

bada逗型OdslawolVe 

≦231mm　　　　≦20000mn高5000innlZ 

I ���ｦｦ8�誚Fﾖ����7'ｦVﾆﾆ譁�ｶ�7Fｶ匁�6'免�7ｦﾆ犯(�ﾅv���ﾇV'��7&�����ﾂ�

Zadawala璃CaOdpol‘nOgd， 

b）jeSliwyJqtkowoWymagaSicpodaniawartoiciodpornoScina 

POSll偲／po鉦塞nlCCIC一一一laleりZadcklarowaCminimalna」qWartOSCpomICrZ・Onq 

WgZaT．Inormy（WahadIowylllPrZyrZademdobadaniatarcia） 

J ���ｦv&ﾕｦﾇ��妨'ｦ6���ｶ�7Fｶﾆ譁7��匁��ﾖ傍7'�6柳G�'�6ｶ'x�2�

b）nicdopLlSZ・C7aSierOZWarStWleflWkoslkaclldWuWarStWOWyCh， 

C）cwcntualncwykwitynicsauwaZanczaistotnc 

J ���ｦｶ�7Fｶ立���7'ｦ6����7�64ｦ�ﾆ��FVｷ6ﾇW'ｦX�H�ﾅ�$�V66蹠��匁坊踟��6�2�

rodzaJtCkstury， 

b）tekstul’alubzabal－WieniekoslkipowimybyCporくらwnanezprebkaPl‘oducenta， 

ZatWicrdzonaprzczodbior叩、 

C）cWClltualllCrd高icc、Vjcdno血oicitcksturylLlb　′abarwicnia，SPOWOdoWane 

niculliklliollylTli71111ananliwewiaSciwoSciacllSurOWCdwi7mianacllWarunkbw 

twardnienianicsauwaianczaistotne 

KostkikolorowcpowillnybyC barwionc substancJamiodpornymina dzialanic czynnikdwatmosftrycznych，

§wlatla（w tym promicnlOWallla UV）i silnych alkalldw（m・in・CCmCntu，ktdry przy wypelnieniu spoin zaprawa

ccmcntowo－Piaskowa nie moZc odbarwlaC kostek）．Zalcca sic stosowanic Srodkdw stabilnie barwiacych zaczyll

ecmcnlowywkostcc，nP．tlcnkiZclaza．tlcnckellrOmu，tlcllCklytaml言lcnekkobaltowo一glillOWy（nienalciJyStOSOWaCdo

barwICllla：Sad侶barwllikdworganiczllyCll）・

Uwaga：NalotywaplCnnC（wykwitywpostaeibialychplam）mogapdawiCsicnapowicr7Chnikostckwpoczatkowym

okrCSic cksploataqi・PowstaJa OnC W Wyniku natLlralnych proccsbw nzykocllCmicznych wystcpLUaCyCh w betonicI

ZanikaiawtrakcicuZytkowaniawokrcsicdo2T3lat．

DokumcntacJa PrOJCktowa przcwidし直uloZcnlC naWlerZChni chodnikdw w rgonie prz華C dla pleSZyCh z

betonowychplytchodnikowychrynowanychwkolorze謝tym．Pb旬takiecharakteryzujasiefakturarOZPOZnaWalna

przezosobyniewidomeinicdowidzace．Narynkudostepnesategorodz年iuplytyWrbZnycllWymlaraCh・Zastosowanie



prefaE型katdwowynliarachlllllyChlli7PrZeWldzlanOWdokLllllCntaqlPrqJektowqlSSrl、wynlagaakceptaqlInspektora

Nadzoru．

KostkczalccaslePakowaellaPalctacll・PalctyzkostkqmogabyCsktadowanellaOtWartCJPrZeStrZCnl，PrZy

ezympodloZepowinnoby wyr。WllanelOdwodlliollC

2・3・MatcrialvnapodsypkeidowypclnicniaspolnOraZSZCZCIinwnawicrzchni

Jc鉦dokumcntaqaprqJektowalt一bS－1、nleLlStalainaczq・tOnalcJIyStosowaCrastepLUaCematCrla｝y‥

a）napodsypkcccmcntowo－Piaskowapodnawicrzehnic

一　micszankeCCmCntLIIPiaskuwstosLlnkLll‥4zplaSkLlnaturalncgospcinIa団ccgOWymaganiaPN一十三N13242：2004

［3］・CCmentL一POWSZCChncgoL一iytkLlSPClnlajaccgowymaganjaPN－EN197－1・2002［1］iwodyodpow－adaJaCeJ

Wymagani．omPN一閃1008：2004円・

b）dowypclnlamaSPOlnWnaWicrzchninapodsypccccmcntowo－Piaskowq

－　ZaPraWCCCmCntOWO－PlaSkow魯l・4spclniajacaWymaganlaWg2．3b），

C）dowypclnianlaSZCZCllndylatacyJnyChwnawICrZCllnlnaPOdsypccecmcnlowo－PlaSkow高

一　dowypclnicnlagOrnqC型Se－S7CZCllnydylatac）岬qnalczystosowaCdrogowczalewykaLlCmkowo－aS鮒towclLIb

SyntetyeZnC maSy LISZeZelnii痢cc（np・POliL一rClanowc，POliwlnylowcitp・），SPCInlajacc wymagama nOmlLlb

aprobattcchmcznych，WZglednicodpowiadajacychwymaganlOmOSTD－05．03．04a L12」，

－　dowypclnicniadolnqczesciszezclinydylatacMnqnalezystosowa‘wilgotnamicszankcccmcntowo－Piaskowa

l：8z matcrlaldw spciniaiacych wymagania wg2・3b）lublnny matCrialzaakccptowany przczInspcktora

Nadzoru．

Skladowanle kruszywa，nie przeznaczonego do bezpoSrednicgo wbudowanla PO dostarczclliu na budowe，

POWinnoodbywacslellaPOdlozurbwnym・utWardzonymidobrzeodwodl110nym，PrZyZabczpleCZenlukruszywaprzed

ZanleCZySZCZememlZlllieszalllCln21nllymlmatCrlalalmkamlellnyml

CcmclltWWOl”kacll，COnaimlllCJtrZyWarStWOWyCh，OmaSICllP．50kg，mOZllaPr7ccllOWyWaCdo：a）10dlliw

micjscach Zadaszonychlla OtWartym tCrCllic o podloZu twardyml SuChym、b）tcrmlllu trWaloScl，POdancgo przcz

PrOduccnta，WpOmlCSZCZClliach0S／CZClllymdaclluiSciallaCllOraZPOdlogacllSuCllyChlCZyStyCh・Ccmcntdostarczony

llaPalclaellmagaZylluCS準raZCmZPalctamI．ZdopuszczalnqwysokoSciq3szLPalcLCcmclltmeSPalctowallyuklada叫

WStOSyPlaskie oliczbiewal●StW12（dlaworkbwlrzywarsIwowycll）CcmCntdostarczanylLIZelllprZeChowLUC Sle W

magazynach spccjalnych（Zbiomikach stalowych，bctonowych），pr均SIosowa－lyCh do pneLlmatyCZnCgO Zaladowaniai

WyIadowania・

2・5．MatcriaIydopodbudowyulozoncjpodnawierzchniaZbctonowcjkostkibrukowcJ

Matcrlalydopodbudowy，uStalonqwdokumcntacJIPrqICktowq，POWlnnyOdpowiadaCwynlaganlOmWlaSciwq

SSTlubllmymdokumcntomzaakccptowanymprzezIllSPekloraNadzoru．

3．SPRZFI、

3．1，0gdlncwymaganiadotyc型CCSPrZelu

OgblncwylllaganladotycZaCCSPrZetuPOdallOWSSTD－00．00・00。WymaganlaOgblnc’’15］pkt3．

3．2．Sprzctdowykonanianawicrzehni

Ukladallicbelol10WもkostkibrukowqmoZeodbywaCsle：

a）reCZnic．iWlaszczallamalycllPOWieI‾ZCllniach，

b）mcchamCZnlC PrZy ZaStOSOWaniu LlrZqdzch Llkladt高cycll（LIkladarek）．skladaJqCyeh sic z wd水al Chwytaka

StCrOWanCgOhydraulicznic，S最年CCgOdoprzcnoszcniazpalctywarstwykosleknamlgSCCichLllozcnla，LIrZadzenlC

to，PO Skohczonym ukladaniu kostek，mOれa wykorzystaC do wmiatania piasku w szczcliny，ZamOCOWanymldo

Chwytakaszczotkallll・

Doprzyclnalllakostekmo加astosowadspccJalllellal－Zedziatllacc（np．plZyCinarkLSZlifiel・kiztarc空）．

Do zageszczanla naWICrZChlll Z kostki naleZy stosowaC zageszczarki wlbracyJllC（plytowe）zIWykladzlna

elastomerowa，ChronlaCekostklPrZedScieranlemlWykruszalllemnarOZy．

DowytwarzaniapodsypklCClllCntOWO－PiaskowglZaPraWnalczystosowaCbctoniarkl・

DowypclnianlaSZCZelindylatacyjllyChnalczys10SOWaesprZ単OdpowladajaCyWymaganiom SSTD－05．03・04a

口2］．

4∴「RANSPOR11

4．1．0gdlnewymaganiadotyczacetransportu

OgblnewymaganiadotyC型CCtranSPOrtuPOdanowSSTD－00，00．00”Wymaganiaogdlnc”「5］pkt4・



4・2・Transportmaterialbwdowykonanianawicrzchni

Bctonowe koslkibrL一kowc moga byC pl・ZeWOZonc na paletach－dowolnymlSrodkamitransportOWymlPO

oslagn甲lLlPrZCわctonwytrzymaloScinaSciskaniccon叩lnicj15MPa・Kostkiwtrakcietransportupowinnyb事

7abczpIeCZOnCPrZCdprzel五es7CZanlCmS191LlSZkodzenlem・

JakoSrodkitransportuwcwnatrzzakladowcgokostcknaSrodkitransportL一ZeWnetrZnegOmOgqShrZycwdzki

widlowc，ktbrymimoZnadokonaCzaIadunkupalct・DozaladunkupalctnaSrodkitransportumoznawykorzystywaC

rdwnleZdZwlglSamOChodowc・

PaletytransportowepowilmybyisplnanetaSmalllistalowymilubplastikowyml・ZabezpleCZ明Cymikostki

przeduszkodzeniemwczasletranSPOrtu・NajednelPaleciezalecasleukladaCdolOwarstwkostek（zaleZnieod

gruboScllksztaltu），takabymasapaletyzkostkanllWynOSilaod1200kgdo1700kg・PoZadanejest・abypaletyz

kostkamibylywysylallCdoodblOrCySrodkicmtransportusamOCllOdowcgowyposaZonymwdZwigdoza－irozladunku・

Kraw函likiiobr諦a moga byC pr7CWOかnc dowolllymiSrodkamitransportowymi・Kraw函likibctonowc

nalczy L一kladaC w pozycJl PIOnOWqiZ naChylcnicm w kicrullkujazdy・Krawei－liklkamicnnc nalczy uklada‘na

podkladkaclldrcwmanyCll，d九一gOSClq W klCrLmkujazdy・Kraw函likiiobrzcia powinny byC zabczpleCZOnC prZCd

przemlCSZeZanicmslelL一SZkodzcnlClllWCZaSietransportu・

Kruszywa mo九a przcwozIC dowolnym鉦odkiem transportu，W Warunkach zabczpleCZaJaCyCIIJe PrZCd

zanieczyszczcnicmizmicszaniemzlnnymimatcrialami・Podczas transportukruszywapowinny byC zabczpleCZOnC

przcdwysypanicm，akruszywodrobne－PrZedrozpyleniem・

CcmcntwworkachmoZcbyCprzcwoZonysamochodamikrytymi，WagOnamitowarowymiiinnymiSrodkaml

transportu，WSPOSdblliepowoduJqCyuSZkodzellopakowallla・WorkiprzewoZonenapaletachukladaslePO5warstw

workdw，PO4szt・WWarStWie・Workiniespaletowaneukladasienaplask，prZylegaJaCedosICbie，WrdwnqwγSOkoScl

dolO warstw．Ladowalliel Wyladowywanie zaleca sI Wykonywac za pomoca ZmeChanizowanych urzadzeh do

poziomcgoi plOnOWCgO PrZCmicszczaniaiadunkdw・Ccmentluzem moZc byC przewoZony w zbiomikach

transportowycll（np：WagOnaCll・SamOCllOdach），CZyStyClliwolllyCllOdpozostaloScizpoprzcdniclldostaw，OraZllIC

powinicllulcgaczlllSZCZCniompodcfaStranSPOrtu・SrodkitransportupowinnybyCwyposaZollCWCWSypylurZadzcnia

dowyladowaniaccmcntu．

ZalewelLIb masy LISZCZClnlaJaCe do szczclill dylatac）UnyCh moかalransportowaC dowolnymi Srodkami

transportLIWfabryczniczalllkniqychp（りCmnikachlubopakowaniach，ChronlaCyChjeprmdzanieczyszczcnicm・

5．WYKONANIE ROBOT

5．1．0gdlnczasadywykonaniarobdt

Og鉦lCZaSadywykonalllarObbtPOdanowSSTD－00．00．00，，Wylllaganiaogdlnc’’［5］pkt5．

5．2．Podioze

Grunty podloZa powlnny byC nleWySadzinowe，JednorodneinoSne oraz zabezpleCZOne PrZed nadmiemym

ZaWilgoccnicmluJCmnymiskutkamlPrZCmarZania，ZgOdniczdokumcntaqaPrqiektowa．

PodloZcpodpodbudowelubnawicrzclln準POWinnoby wyPrOmOWanCZgOdnleZprqjektowanymispadkami

OraZPrZygOtOWanCZgOdlliczwymaganiamiSSTD－04．01．01［6］・

PodloicmuslmicCskutcczncodwodIlicnic，ZgOdnezdokumcntaqLaPrqjcktowa

5．3．Konslrukejanawierzchni

KonstrLlkq：IanaWicrzchnipowinnabyCzgodnazdokLInlCntaq璃Pr（扉ktowa．

5．4．Podbudowa

RodzajpodbudowyprzcwidzlanejdowykonanlapOdwarstwabctonowcjkostkibl・ukowgpowinienbyCzgodny

ZdokumcntacJaPrOjcktowa．

Wykonanie podbudowy powlnnO OdpowiadaC wymagalliom wlaSciwqiSST，tZll．I〕－04．04．01Podbudowy z

kruszywastabillZOWanegOmeChallicznle，

5．5．0bramowanic nawicrzchni

RodzajobranlOWanlanaWierzchnlPOWllliellbyCzgodllyZdokumcntacJaPrqjcktowa．

Uslawianic krawcinlkdw，OPOmikdw，ObrzczyI Wykonallie Scickdw korytkowych powinno byC zgodne z

WymaganiamizawartymiwodpowicdnichSST．

Powyiszc cIcmcnty sqsiadLUaCC Z naWicrzchniami z bctonowd kostki brLlkowqI Zaleca sle LIStaWlaC PrZCd

PrZySlqpICllicmdoLIkladanlanaWicrzcllnizkostkl．Przcdicl＝lStaWicnicm，POねdancJCSl‾llo加nicpqjcdynczegor窄du

kostekwccltlLIStalcnias7CrOkoSeinawicr7tllnilPraWjdlowejlokalizaejikraweimlkdwlLlbobrzczy．



5．6．Podsypka

Rodz糾POdsypklijqgruboSCpowinllybyCzgodnczdokumclltaCJaPrqjcktowa．

DopuszczalneodchylkJOdzaprqjektowaneJgruboScIPOdsypkilliepowlllllyPrZekraczaC±1cm．Podsypke

CCmCntOWO－PiaskowaprzygotowLUCSleWbctolliarkacll・anaStePnlCrOZScIClaslenauPrZCdnlOZWilZonqpodbudowIC，

PrZyZaChowaniu：

－　WSPdlczylmlkawodnoccmc－1tOWCgOOdO，25doO，35，

－　WytrZymaloSclllaSciskalllemCmnlgSZql壷R7＝10MPa，R28＝14MPa，

Wpl・aktyce・Wilgotno語ukladanqpodsypkipowimabyCtaka，abypoSciSnicclLlpOdsypklWd70nlPOdsypka

nicrozsypywalasIClnicbylolladloniSladdwwody・aPOnaCISnieclupalcamlPOdsypkarozsypywalaslgRozScICIcnlC

POdsypki ccnlCntOWO－Piaskowq powinno wyprzcdmC ukladanlC naWicrzchni z kostek od3do4m．RozScicIolla

POdsypka powinlla byC wypromowanaizageszczona w stanlC Wilgotnym，lckklmlWalcami（llP．rCCZllyml）lub

ZagCSZCZarkamlWibracymymi．

JcSlipodsypkaJCSIwykonanazsucllqZaPraWyCCmCntOWO申aSkowqlor）OZaWa｝OwaniLInaWierzcllninalczy

JaPOhCwodQWtakiqiiloSci，abywodazw庸ylacatagruboSCpodsypki・RozScicIcnicpodsypk－ZSLlChq亘aprawymO来

WyPrZedzaCLlkladanicnawicrzchnizkostckookoIo20m．

CalkowitcL一blCICnaWICrZChnimuslbycZakohczoncprzcdrozpoczeClCmWlaZaniaccmcntL一WPOdsypcc・

5・7・Ukladanicnawicrzchnizbctonowychkostckbrukowych

5．7．1．Ustalemeksztaltu，Wymlarulkolorukostckorazdesenlaichukladama

Wobec braku wystarcz年iacych ustaleli w dokumcntacJi projektowq（POZa koloreml gruboScla kostkl）

Wykonawca przedloZy odpowledllle PrOPOZyqe do ZnakceptowaniaIllSPektorowi Nadzmru・Przed ostatecznym

Zaakceptowallicmksztaltu，SPOSObuukladanialWytWdrnikostck言nspektorNadz・OrumOZepoIccICWykollaWCyLlIozclllC

POlm wstcplllCWybranychkostck，WlaczlllCnaPOdsypccpiaskowcJ．

5．7．2・Warunkiatmosfbrycznc

UIoZcmCllaWicrzcllnlZ kostkl｝1a POdsypcc cemclltOWO－Piaskowq zalccaiSleWykoIlyWae PrZytenlPCraturZC

Otoczel－ialllClllZszqniz＋50c DopLlSZCZaSn；WykonanicnawICl－ZCllmJCSliwclqgL一dnlatCmpCraturaLltrzymLUCS準W

granicacllOdOl’cdo十T5Oc，PrZyCZymJeSliwnocyspodzicwanesqPrZymrOZkikostkemlcfyZabczpICCZyClllatCrialaml

OZlymprzcwodnlCtWICClePla（np・matamljXjSIomy，PaPaitp．）．

5．7．3．UIojlCnicnawICrZChnizkostck

Warstwa nawicrzcllnizkoslkipowinnabyC wykonana z∴CIcmcntdwoJCdnakowq grL一boSci・Na wickszym

n’agmenCICrObdtzalccasleStOSOWaCkostkidostarczoncwtqsamgpartlllllatCrialu，WktdrqlnicdopuszczalncsardZnc

OdcIClllCWybrancgokolorukostkl．

UkladaniekostklmOZllaWykonywac1－9CZlllelubmcchalllCZnle．

Ukladamc rcczllC Zaleca sle Wykonywac na mlllqSZyCh powler／Chlliach，∠Wlaszcza skompllkowanych pod

WZgledemksztaltulubwymag利aCyChkompozydikolol”yStyCZllCjukladallyChdescnlOraZrdzllyCllWymlardwiksztaltdw

kostck．UkladanlekostckpowlllnlWykollyWaCPrZyuCZCllibrukarzc．

UkladaniclllCChanlCZnC Zalcca sI Wykonywac na duZycll POWICrZChniacll O PrOStym ksztalcic，tak aby

ukladarka moglaprzenosiC zpalctywarstwc ksztaltckllamlqSCCich uloiIClliazwymaganadokladnoScia．Kostkado

LlkladaniameellanleZnCgOllicmotemicCdLliycllOdcllylckwymiarowychimLlSiby50dpowiednioprzygotowallaPrZCZ

PrOdL一cc－lla，U．LlloかnanapalcciewodpowICdniwzdr，bezdoIoか11iapoldwckldzicwl坤Ck，PrZyeZylllkaZdawarstwa

na paleele mLISibyC dobrzc przcsypana bardzo drobnym PlaSkiem．by koslkinie przywICraly do∴SicblC．Ukladame

mcchanicznczawszcmLlSibyCwspartcpracabrL一kal‘zy、ktdrJ：yLlZLlPClnlと咽Pr／CrWy，Wyra掠両hlkl，dokladaJakostkiw

okollCaChstLIdzicneklkraweznikdw．

Kostke uklada sle Okol01，5cmwyzq odprqjcktowanq nlWCIcty，POnlCWaZPOPrOCCSic ubiianiapodsypka

ZageSZCZaSle・

Powierzcllnia kostek poloZonych obok urZadzeh m舟astruktury technicznq（1申StudZlellek，Wlazdwitp．）

POWlnnatrWalewystawaCod3mmdo5mmpowyZq powlerZChnitychurzadzeliorazod3mmdolOmmpowyzq
korytck語iekowycll（Scickdw）

DouzupclnlCniaprzcstrzcm PrZykraweZllikacll，ObrzcねclllStudzicllkacIlmO諒aukywaccIcmcntykoslkowc

Wykoliczc1110WCWPOSLacitzw．poldwckldzICWlalck，m礼iaCyCllWSZyStklCkrawcdzicrdwllCiodpowICdnioねzowallC・W

PrZypadku potrzcby ksztaltck ollictypowycllWymiaracll●WOlnqprzcstrzcliuJ＝uPClnia sle kostka CICtq．PrZyClnanq na

bLldowicspccjalnyminarzedzialllitllqCymi（prZyClnarkamLSZlillcrkamlZtarC型ltP）

D高en埠dzialkeroboczqnawlerZCllnlnaPOdsypceccmcntowo－Piaskowqzalecas準Zakohczycprowizorye州ie

okoIopdllllCtrOWylllPaSCmnaWicrzcllnlnaPOdsypccpiaskowqwcelLlWytWOl－ZCnlaOPOrL一dlaLlbiciakostkiL一IoかncJna

Stale PrzcddalszymwznowICnicmrobdt，PrOWIZOryCZnicLlIoZonanawICrZChn19napOdsypccpiaskowqnalczyrozcbra‘

1uSunaCWraZZPOdsypka．

5．7．4．UblCicnawicrzchnizkostck



UbicienawierzchninaleZyprzeprowadziCzapomocazageszczarkiwibracyjnei（p小owei）zoslonaztworzywa

SZtuCmegO．DoubicianawierzchninleWOlnouzywaCwalca・

Ubijanie nawierzchninalezyprowadziC odkrawedzipowierzchniwkierunkujej SrodkaijednoczeSniew

kierunkupoprzecznymksztaltek・EwentLlalnenier6wnoScipowierzchniowemogabyCzlikwidowaneprzezub函niew

kiemnkuwzdiuZnymkostki．

Poubiciunawierzchniwszystkiekostkiuszkodzone（np．pekniete）naleZywmieniCnakostkicale・

5．7．5．Spoiny

SzerokoSCspolnPOmiedzybetonowymikostkamibrukowymlPOWinnawynosiCod3mmdo5mm．

W przypadku stosowania prostopadIoSciennych kostek bmkowych zaleca sle aby osie spoln POmiedzy

dhlZszymibokamitych kostek tworzylyz osia drogikat450，aWierzcholekutworzonego kataprostego pomiedzy

SPOlnamimialkiemnekodwrotnydokierunkuspadkupodhlZnegonawierzchni．

PouloZeniukostek，SpOinynaleZywypelniCzaprawqcementowo－Piaskowa，SPelllia．jacawymaganiapktu2．3d）．

WypelnieniespolnPiaskiempoleganarozsypaniuwarstwypiaskuiwmieceniugowspolnynaSuCholub，PO

Ob乱ympolaniuwoda－WmieceniupapkipiaskowqszczotkamiwzglednierozgarniaczkamizplOramlgumOWymi．

6．KONTROLAJAKOSCIROBOT

6．1．0gelnczasadykontr・01ijakoScirobbt

OgblnezasadykontrolijakoScirobdtpodanowSSTD－00・00・00。Wymaganiaog6lne”［5］pkt6．

6．2．Badaniaprzedprzystapieniemdorobbt

PrzedprzystapleniemdorobdtWykonawcapowinien：

‾uZySkaCwymaganedokumenty，dopuszcz牢CeWyrObybudowlanedoobrotuipowszechnegostosowania（aprobaty

techniczne・Ce重荷katyzgodnoSci，deklaragezgodnoScLew・badaniamateria16wwykonaneprzezdostawcdwitp・）・

－　WykonaCbadaniawIaSciwoScimateriatdwprzeznaczonychdowykonaniarobdt，OkreSlonewpkcie2，

－　SPraWdzidcechyzewnetrznegotowychmaterialdwztworzywIPrefabrykowanych・

WszystkiedokumentyorazwynikibadahWykonawcaprzedstawiaInspektorowiNadzorudoakceptacJl・

6．3．Badaniawczasierobdt

Czestotliwo560razzakresbadahipomiardwwczasierobdtnawierzchniowychzkostkipodaietablica2．

Tablica2・Czestotliw0360raZZakresbadahipomiardwwczasierobdt

Lp． 婦�7ｦ7ｦVsc�譁V譁R�&�F������#er�dotyczy Zakresuwg punktul．3． �7ｦW7F�ﾆ要�46&�F���WartoScidopuszczalne 

4 �7�&�vGｦV譁W��7��ｶ����'ｧ蒙��&Vﾒ�a．b，C，d膏g �&�5ｦ�6�ｶ�G&��vﾄ��V豺F�6�ｦ坊跏r�Wgpktu5・6；Odchylki 

liniovymlubmetodaniwelaqii） 囘zialkiroboczg：gruboSci，SPadk6wicech 尾G�'�坊ｷF��覽｢�

konstrukcyjnych　w　pordwnaniu　z dokumentacjaPrOJektowqispeclrnka鴎 殆'V&�66��ﾓ�6ﾒ�

5 �&�F�譁�w霧�要�譁���v妨'ｦ6�率ｶ�7Fｶ��

a）zgodnoSCzdokumentaくね prqjektowa ���6(�48�6H�6X�6f��x�6��6��SukcesywnlenakaZdgdzialcerobocZql ��

b）poloZenie　osi　w　planie ���6(�6B�Co25miwewszystkichpunktach ��'ｦW7V貳T6坊��6��

（SPraWdzonegeodezカnie） 僂harakterystycznycll ��&�VｷF��觀ｦF�&6ﾒ�

C）rzedne　　　　　wysokoSciowe ���6(�6Hﾋ誡�Co25mwosilPrZykrawedziachorazwe 尾F6⊥ﾆV譁��h���ｳ�6ﾘ�r�

（pon享rzoneinstlumentem POmlarOWym） 儻SZyStkicllpunktachcharakterystycznycll ��ﾃ&6ﾒ�

d）r6wnoSCwpro別upodluZnym iataczterometrowa） ���6(�6H�6r�Jw． 疲妨&Gv踞66芳�ﾖﾒ�

e）r6wno鑓wprzekJPju POprZeCZnym（SPraWdzonalata pro創owazpozionlnlCal POmiarzeprzeSwituklinem CeChowanymorazprzymiarem IinlOWymWZgledniemetoda niwelaqii） ���6(�6H�6r�Jw． ��'ｦU7v宥蒙坊Gｧ免�F�����妨'ｦ6���F���ﾒ�

f）spadkipoprzeczne（sprawdzone �(�6H�6r�Jw． 尾F6⊥ﾆｶ柳FF��ﾂ�



nlCt。daniwelaqi） �� 牟ﾈ示ﾔ6貳��ﾇ�$��ﾂ�ｦ6ｷF��F��38�5��｢�

g）sZerOkoS‘　　　　naWicl－zellni ���6(�48�6H�47(�Fx�2�Jw． 尾F6⊥ﾆｶ柳G7ｦ8�ﾂ�

（SPraWdz0－1a∴∴∴∴PrZymiarcm liniowym） 牝ﾆ����X�&ｶ�66ﾇ�$�6ｶﾈ�%v�WV��F��ﾓV6ﾆ��

h）szcroko55　　1　　g母bokog‘ ���6(�48�6H�6Vﾈ�fx�2�W20punktachcharakterystycZnyCh 夫w�ｷGSX�Cx�CR�

WyPC掴cniasp。1niszczelin （ogl函zinyipomiarpl－Zymiarem lilliowylllPOWykruszclliudhIg． 10cm） 免ﾈﾋ��dzicllnqdzialkiroboczq 

i）sprawdzcIlickolol”ukostcki ���6(�48�6H�47(�6x�2�Kolllrolabiefacil 夫vF�ﾈ�6T棉F�6ｦ��

descniaiclluIo7enia ���ﾋ����&�VｷF��畔�ﾆ&ﾆﾆ6W佛��免ﾅ7�VｷF��V���Gｦ��2�

6．4．Badaniawykonanychrobdt

ZakresbadahlPOmlardw、ykollanqnaWICrZChnlZbctonowqkostklbrukowqpodanowtabllCy3

’Ilablica3．BadalllalPOlmaryPOukollczcniubLldowyllaWicrzch111

Lp． 婦�7ｦ7ｦ6vFﾆ譁V譁6&�F�ﾆ棉����&'r�Sposbbsprawdzcnia 

1 �7�&�vGｦV譁7w没ﾉD�+X磁､5vﾆﾄ7G%ｦ�6t��WiualncsprawdzcllicjcdllOrOdll0㍍iwygladLl，praWidlowoSei 

nawierzchni． 芳W6V譁��6ｶ��&Gvｶ�4�6ｸ��5�6ｶ���G�ﾆ�ﾘ�6F4ﾆ'&ﾖ�4ｦﾈ�5w��ﾆｸ�55､6��2�

SpOinisccelin 

2 �&�F�譁7���V譁��6匁�v�7'ｦVﾆﾆ譌r�Gcodc瑚nCSPraWdzcnicpoIoZcniaosico25miwpLIllktacll 

planie �6��&�ｴﾆ7'�7G�7ｦ逍6ﾆﾈ�芳��ﾆﾅ5ｦUｦ�ﾆ�7�'ｦ77Vﾆﾆ�6V��vvﾆ�(�C(�3���ｨ�CV(�｢�

3 �(ﾟ6F�7w�6��66薮v8�7&Gv踞47��&FﾇXｾ6��Co25miwcwszystkichpunktacllCllaraktcrystyc／11yCll（wgmctodi 

1POprZCCZna，Spadkipoprzccznei szcrokoS‘ 芳��ﾅ�U5ｦUｦ�ﾆ逍6ﾆﾅv�ﾆﾆ�66����逍6ﾆﾅvﾆ�(�C(�6ﾇ��F�V6F�x�｢�

7．0BMIARROBOT

7・1・Ogdlnezasadyobmiarurobdt

OgdlnczasadyoblnlarLlrObdtpodanowSSTD－00・00・00。Wymaganiaogdlnc’’L51pkt7・

7．2．Jednostka obmiarowa

JcdnostkaoblmarOWqjcstm2（mctrkv．′adratowy）wykollanqllaWrlCrZChnizbctOnOWqkostkibrukowcj．

8．0DBIORROBOT

8工Ogdlnczasadyodbiorurobdt

OgdlnczasadyodbiorurobdtpodanowSSTD－M－00iOO・00，，Wymaganiaogdlnc”［5］pkt8・

RobotyuzllaJCSICZaWykonanczgodniczdokumclltaCJaPrQjcktowa，SS。wymaganlamiIllSPCktoraNadzoru，

JCZCliwszystklCPOlnlaryibadalliazzacllOWanicmtoIcl・allCJlWCdlugpktL16dalywynikipozytywllC・

9．POT）ST＾W＾PLATNOSCT

9・1・OgdlncustaleniadotyczaccpodstawyplatnoSci

OgdlncLIStalcniadotyczaccpodstawypIatnoScIPOdanowSSTD－00・00・00。Wymaganiaogdlnc’’L5］pkt9・

9．2．ccnajednostkiobmiarowcJ

CcnawykonanlalmユnawicrZChnlZbctonowqkostklbrukowqobqjmuJe：

－　PraeCpOmiarowclrObotyprzygotowawcze，

－　07makowanicrobdt，

－　dostarezcnlCmatC1－1al（iwisr）l”窄tLL，

－　Wykollanicpodsypk｝，

－　uStalcmCkszta7時koloruldcscnlakostck，



ー　uloZclliciubicickostck，

－　WyPelnienleSPOlniew．szczelindylatacylnyChwnaWierzchni，

－　Ple19gnaCJenaWierzchni，

－　PrZCPrOWadzcnicpomiardwibadah wymaganychwninlqSZeJSPCCyHkacjlteChnicznq，

一　〇dwiczienleSPrZetu・

ccnawykonanialm2nawICrZChnlZbctono辛kostkibrukowqjnicobqfm車robdttowarzyszqcychOak‥

POdbudowa，ObramoW卒CitpらktdrepowinnybyC1両tewinnychpozy函chkosztorysowych，aktdrychzakresjcst

OkreSlonyprzezwlaScIWeSST．

9．3．SpoS6brozIiczcniarobdttymczasowychipractowarzysz準yCh

CenawykonanlarObdtokreSlollyChninlgSZaOSTobqjmuJe：

－　rOboty tymczasowe，ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych，ale nie sa PrZekazywane

Zamawl明Cemuis魯uSuWanepOWykonaniurobdtpodstawowych，

－　praCetOWarZySZaCe，ktbrcsaniezbednedowykollaniarobdtpodstawowych，niezaliczanedorobdttymczasowych，

jakgeodezylneWytyCZenierobdtitd．

10．PRZEPISYZWIAZANE

lO．1．Normy

L PN－EN197士2002　　ccment・CzcSCl：Sklad，Wymaganjai kryteria zgodnoSci

dotyezqcccemcntupowszechncgoLtiytku

2・PN－EN1338：2005　　BctOnOWCkostkibrukowe・Wymaganiaimctodybadah

3．PN－EN13242：2004　　KrLlSZyWa do niczwlaZanyChi zwla anyCh hydraL11icznic

matcrialdw stosowanych w obiektach budowlanychi

bL－downictwiedrogowym（Wokrcsicpr子華ciowymmoZna

StOSOWaCPN－B－111仕1996KruszywamlnCralnc．Kruszywa

llamrallledonawierzchnidrogowych．Zwirimieszanka，PN－

B－11112：1996Kruszywa mineralne．Kruszywolamane do

llaWierzchnl drogowych，PN－B－11113：1996　Kruszywa

mincralne・Kruszywanaturalncdonawierzchnidrogowych

Piasck）

4・PN－EN1008：2004　　Wodazarobowadobctonu・Spccynkaqiapobieraniaprdbck，

badanieioccnaprj．ydatno…ciwodyzarobowcjdobetonu，W

lylllWOdyodzyskanqzprocesdwprodLlkcjibctonu

lO・2・OgbIncspccyrikacjetcchnicznc（OST）

5．　D－M－00．0000

6．　D－04、01．01÷04．03．01

7．　D－04．04．00÷04．04．03

8．　D－0404．04

9．　D－04．05．00－の4．05．04

10．D－04．06．01

11．D－04、06．01b

12．D－05．03．04a

13．D－08．01．Ola

14．D－08．01．02a

15，D－08，03．01

16．D－08．05．00

Wymaganiaogdlne

DolncwarstwypodbuddworazoczyszczcnlCiskroplenic

Podbudowyzkrus ywastabilizowancgomechanicznic

Podbudowaztluczniakamiennego

PodbLldowylulepszone podloZa z grLmtdwlub krL一SZyW

StabilizowanychspoIWamihydraし直cznymi

Podbudowazchudegobetonu

Podbudowazbetonucementowcgo

Wypelnianieszczelinwnawicrzchnizbetonucementowego

UstawianiekraweZnikdwbetol10WyCh

UstawianiekraweZnikdwkamiennych

BctonoweobrzcZachodnikowc

Scicki



D－05．03．23

NAWIERZCHNIA

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

．WSTEP

Przedmiotemniniq庫qjszczcgdlowispecynka函techniczng（SST）sa．wymaganiadotyczacewykonania

iodbiorurob6tzwlaZanyChzwykonaniemnawlerZChnizbctonowdkostkibrukowqwzwiazkuzzremontemibudow雀

Parkinguprzyul・PiotraSkargi2wBydgoszczy．

1．2．ZakresstosowaniaSST

Szczegdiowaspecyfikacjatechniczna（SST）jeststosowanajakodokumentprzetargowyikontraktowyprzy

ZlecaniuireallZaqirobdtwymienionychwpunkciel．1．

1．3．ZakrcsrobdtobjetychST

UstaleniazawartewninlgSZq SpeCynkaqiidotyczazasadprowadzcniarobdtzwlaZanyChzwykonaniemi

OdbioremnawierzchnizkostkibrukowもbetonowqigruboSci8cmnapodsypcecemclltOWO－Piaskowq－kolorszaryl

gramow．

1．4．0kreSIeniapodstawowe

l・4・l・Betonowakostkabrukowa－Prefabrykowanyelcmentbudowlany，PrZeZnaCZOnydobudowywarstwyscieralneJ

nawierzchni，Wykonanymctodawibroprasowaniazbetonuniezbrqioncgoniebarwioncgolubbarwionego，jedn0－1ub

dwuwarstwowego，CharakteryzuJaCySieksztaltcm，ktdryumoZliwiawz鋤emnePrZyStaWaniccIcmcntdw．

1．4．2．Spoina　一　〇dstep pomiedzy przylegqiacymi elementami（kostkami）wypelniony okreSlonymi materialami

WyPehiaJaCymi．

1・4・3・PozostaleokreSleniapodstawowesazgodnezobowlaZ明Cyml，OdpowiednimlPOIskiminormamiizdenniqami

POdanymiwSSTD－00・00．00”Wymaganiaogdlne”［5］pktl．4．

1．5．0gdlncwymaganiadotyczaccrob6t

Og61newymaganiadotyczaccrobdtpodanowSSTD－00．00．00。Wymaganiaog61ne”［5］pkl

l．5．2．MATERIALY

2．1．0g61mewymaganiadotyczacematerialdw

Ogdlnewymaganiadotyczacemateriaidw言chpozyskiwaniaiskladowanla，POdanowSSTD－00．00．00。Wymagania

Og61ne’’［5］pkt2．

2．2．Betonowakostkabrukowa

2．2．1．Klasynkaqiabetonowychkostekbrukowych

BetonowakostkabrukowamoZemieCnastepuacecechycharakterystyczlle，OkreSlonewkataloguproducenta：

1．odmiane：

a）kostkajednowarstwowa（Zjednegorodzもubetonu），

b）kostka dwuwarstwowa（Z bctonu warstwy spodniej konstrukcyinもi warstwy Scieraln匂（gdmの　ZWykle

barwionqIgruboScimin．4mm，

2．barwe：

a）kostkaszara，Zbetonuniebarwionego，

b）kostkakolorowa，Zbetonubarwionego，

3．wz6r（kszta請）kostki：ZgOdnyzksztaltamiokreSlonymiprzezproduccnta，

4．wymary，ZgOdnezwymiaramiokreSlonymlPrZeZprOducenta，WZaSadzic：

a）dlugoSC‥Od140mmdo280㌢m，

b）szerokoSC：OdO・5dol，OwymlarudlugoSci・leczniem中ni2100mm，

C）gruboSe：Od40mmdo140mm，PrZyCZymZalecanymlgruboSciamlSa：60mm，80mmi100mm．



pozadallCJCSL abywymiarykostckbylydostosowancdo sposobu ukladaniaisiatkispolnOraZumOZllWialy

wykonanic warstwy o szerokoSclLO nllLlbl，5mbcz konicczllOSciprzecinallia elcmcntdw wtrakcieicll

wbudowywaniawnawicrzchnic・

2・2・2・Wymaganiatcchniczncslawianebetonowymkostkombrukowym

Wy一maganiatechnic7neStaWlanCbetonowy一mkostkombrukowymstosowanymnanawicrzchniachdrdg・ulicI

chodnikbwitp．okrc鉦PN－EN1338［2］wsposdbprzcdstawionywtablicyL

Tablical．WymaganiawobecbetonowqikostklbrL一kowq主ustaloncwPN－EN1338［2］dostosowanianazcwnctrznych

nawicrzchniach，mZUaCyChkontaktzsolaodladzajacawwarunkachmrozu

Ccclla 沸�ﾍﾔ3v譁ｲ����ﾗ��Wynlagallie 

Ksのa柄wyllllalY 

DopL一SZCta】neodchyJkiwl－ln－Od　　C　　DhlgOSCszcrokoSCgmboSe　RdZnicapomic－dzydwomapo－n－iaran1－gru－ 

zadeklal・OWallyChwymiar6wkoslk主 ��boSci，tqSam勾kostki，POWinnabyC≦3mnl 

gmbo読i　　　　　　＜100mm �ｨ��(���������ｳ(��������ﾃ2�

＞100nlm ��13　　　　二13∴∴∴∴士4 

OdchyrklPlaskoiciip（一fdowa－lia　　C　　　　　　　　　　　　　　Maksymal】la（W111－1一） 

OcSlinlaksynla1－1C∴lWrymiary　kostki 儻puk撮‘　　　　　wkleS購‘ 

＞300mm），PrZydhlg。geil，Omiarowqj �� 

300111nl ��1，5　　　　　　　　　　1，0 

400nlnl ��20　　　　　　　　　　　　15 

WlaSciwoSc日ソyC／rlCimeCllanic川C 

Odpomo需　nazamraねnie／romlraZa－ 韮�Ubytckmasyr）Obadaniu：WartOSiSrednia≦1，0kg／m2，PrZyCZymkaidy 

lliezudzialemsoliodladz年1qCyCll（、Vg 冪qledynczy、Vynikく1，5kg／m2 

klasyzaLD） WytrJγnlalo需ilarOniaganiepr／y �� 

十 婦宥%蘭ﾆﾆﾆ�ﾆ�6V6ﾆﾆ�&�ｷF7'�7G�8ﾌ&�&ﾈ���C8�3dﾕ���Tｶ�萌����6G匁7(�ｨ�ﾅw匁椋�C(�3��

roスhpyWralliu 儁Pailliepowinicnwyka7：yWaCObciqzcilianiszc窄ccgOITmqSZegOl高250 

N／mmdru起哩nia KostkimaJqJJadawalaJqCatIVaわSC（wyll‘zymalo需）je鉦spelnionesaWymagania 

TllVatoSC（ZCWZgledLlllaWytrZyma－ 巴�

lo語） 儕ktu2．20raZismlqenOmalllakollSCrWaCJa 

OdponlO5日一a諒cranie（、Wgkiasy3 OZnaCZeniaII1101my） ���?｢�Pol丁目arWykonanyllatarC7y 

SZe1℃k吟声Cicl“nq，　　　　　　　　　　　Behmego， 

WgZal．Gnol、my　　　　　　WgZa上目moTny一一一badanicallenlatyWnC 

badanie　odstawolVe 

≦231mm　　　　≦200001mm涙000111m2 

Odpomo鑓napo鉦zg／po組zgn1匹le 白�a）je組gdmapoWicrzchniakostkiniebylaszlifb－WanalubpOIcrowana－ 

ZadawalaJqCaOdpol‘nO錐， 

b）＿je細lV）南tkowoIVymagaSiGPOdaniawartoSciodr，OmOScina 

POSilZ，g／po細jtgnlCCIC　－naleZyj・adeklarowat上川niIllaln狙eJWarlo誇poInicr／Onq 

Wg7at．Inormy（WalladlolWnlPrZyl”萄demdobadaniatarcia） 

Aspckty、Vizualnc ��

Wygl函 箸�a）gdmar）OWierzcllniakostkinicpowinnamieCrysiodr）rySkdw， 

b）niedopllSZCZaS亘ro刈rarStWichwkostkac11dWuWarStWOWyCh， 

C）cwcntualncwykwitynicsauwaianczaistotnc 

Tckslura Zabarwicllie（barwriollamOかbyC 箸�a）kostkizpowierzchniaospeqalnqIcksturze－PrOduccntpowinicnopisa‘ 

rod袖teksluly， 

b）teksturalubzabarwienjekostkipowinnybyCpor（iwnanezprdbkaproducenta， 

Zalwicrdzonaprzczodbiorce、 

C）cwcntualncrdiniccWjcdnolltOScitcksturyiLlb　zabarw壷nia、SPOWOdowane 

nieunikllioilymizmianamiwcwlasciwoSciaeilSurOWCt）WiznlianacilWamnkdw 

W粗rStWaScieralnalubcalycIcmcnt） 冲wal”dnienianiesauwaZanczaisLOlnc 

LP・ �666ﾆﾆ��

】 塙8,ﾆ�[�免ﾆﾆﾆ�ﾅ��

1．1 認��ﾈ磁5､7F��ｦ觜���6∑ｦｶ踊��ﾖﾘ����

zadeklal・OWallyChwymiar6wkoslk主 

gmbo読i　　　　　　＜100mm 

≧100nlm 

1．2 尾F6∠&ｶﾅ�ﾆ�6ｶ�6沫���ｦfF���ﾆﾆ���

OcSlinlaksynla1－1C∴lWrymiary　kostki 

＞300mm），PrZydhlg。geil，Omiarowqj 

300111nl 

400n型＿＿＿ 

2 夫ﾆ�66要�69?ｨ5ﾇ�8��&ﾄ6蒙T6ﾆﾆ�譁9�ﾄ2�

2．1 尾G��������ｦ�ﾗ&�,ｶ譁X��&�ﾇ&�ｦ��ﾂ�

lliezudzialemsoliodladz年1qCyCll（、Vg 

klasyyzaLD） 

2．2 婦宥$ｨ<�貳�ﾆ�末ﾆ���$���v�譁X���(�迺�

roスhpyWralliu 

2．3 彦ﾆﾅf�F�48�弗5uｦvﾆVDﾆﾆﾆﾆ�w宥%ｧ蒙��ﾂ�

lo語） 

2、4 尾G��ﾄ�?ｨ示�|�7&�譁X����vvｶ��7�2�

OZnaCZeniaII1101my） 

2．3 尾G��������遖x�����wｦv��T6ﾆR�

3 ��7�6ｷG���f立V�ﾆ�2�

3、】 婦没ﾉI��

3．2 3．3 彦6ｷ6ﾇW&��ｦ�&�'v�6ﾆﾆ帽��&�'w&柳ﾆﾆ�ﾔ�*�'�2�

W粗rStWaScieralnalubcalycIcmcnt） 

Kostkikolorowc powlnny byC barwione substancJamiodpornymina dzialanic czynnikdwatmosfbrycznych，

Swiatね（w tym promlCnlOWallla UV）i silnych alkalidw（m．in．ccmcntu，ktdry przy wypclnicniu spoin zaprawa

CCnlCntOWOヤiaskowallie moZe odbarwiad kostek）Zalcca sic stosowanie Srodkdw stabilnic barwiacych zaczyn

ccmcntOWyWkostcc．llp．1lcnkiZclaza，tlcnckcllrOmLL，llcnektylanLl，tlenckkobaltowo一glillOWy（nicnaleZyslosowaedo

barwicnia：Sadzibarwnikdworganicznych）・

Uwa聖Nalotywapicnnc（wykwitywpostacibialychplam）mogapojawiisienapowICrZChnikostckwpocz担owym

OkrcsIC Cksploataqi・Powst明OnC W WynikLlnatLlralnych proccsdw nzykocllCmicznych wystcpL囲CyCh w bctoniei

ZanikajawtrakcicuZytkowaniawokrcsicdo2－31at．

DokumcntacJa PrOJCktowa przcwlduC uloZcnlC naWICrZChni chodnikdw w rqonic przejSC dla pICSZyCh z

betollOWyCh plyt Chodnikowychrynowanych wkolorzeあItym．PiytytakleCharaktelyZuJaSiefakturarozpoznawalna

przezosobyniewidomeiniedowidzaCe．Narynkudostepnesategorodz勾uplytywrdZnycllWymlaraCh．Zastosowanie



PrefabrykatbwowymlaraChillllyCllnlZprZeWldzlanOWdokLlmelllaqlprOjektowqlSSTwymagaakceptacJlIllSPektora

Nadzoru．

2．2．3．SkladowalllCkostck

KostkezalccasICPakowaCllaPalctach・Palctyzkostk申110gabyCskねdowancllaOtWartCJPrZCStrZCnl，PrZy

CZymPOdlozcpowinnobyCwyrownallCiodwodlliollC．

2・3．MaterialvnapodsypkeidowypelnicniaspolnOraZSZeZelinwnawierzchni

JeSlldokLmCntaqaPr（扉ktowalLlbSTnicLIStalainaczq、tOnalczystosowaCnast押し昭cc－llatCrialy：

a）napodsypkeccmcntowo－PlaSkowapodnawICrZChnic

－　mlCSZankecemcntulPiaskLIWStOSunkt一上4zplaSkLlnatLll・alncgosl，elnl礼IaCegOWyrmganlaPN－EN13242・2004

13L CCmCntLlPOWSZeChncgo Lrj＝ytkuspclnlaJaCCgOWymaganla PN－EN197士2002［1日wodyodpowiad函ccj

Wymaganiom PN－ENl008・2004［4L

b）dowypclnlanlaSpOlnWnaWICrZChninapodsypccccmcntowo－PlaSkow高

一　ZaPraWCCCmCntOWO－Piaskowal：4spclniaiacawymaganlaWg2．3b），

C）dowypclnianiaszczclindylatacyjnychwnawicrzchninapodsypceccmcntowo－PlaSkowcj

－　dowypclnlCniagornqczcscIS7：CZClinydylatacy7mCJnalczystosowaCdrogowczalcwykaLIC刈kowo－aSft血owclub

SyntCtyCZnC maSy uSZCZClni∈函cc（np・pOliL一rCtanOWC，POliwinylowcitp・），SPClniajace wymagania normlub

aprobattcchnlCZnyCh，WZglednlCOdpowiadajacychwymaganiomOSTD－05．03．04a口2］，

－　dowypclnieniadolncJeZeSCISZCZClinydylatacyJnqina庇ystosowaCwilgotnamlCSZankCCCmCntOWO－piaskowq

l：87materiatdw spclnlaJaCyCh wymagania wg2．3b）lub mny matcrial zaakccptowany przczlnspcktora

Nadzoru．

SkladowanlC kruszywa，llie przeznaczoncgo do bezpoSredniego wbLldowania po dostarczelliu na budowe，

POWlllnOOdbywacslenaPOdloZurbwllym，utWardzonymldobrzeodwodmOnym，Pr7yZabezpleC7lCnlukrLISZyWaPrZed

ZanleCZySZCZeniemizmicszanicmzillnymlmaterlalamlkamlenllyllli．

ccmcntwworkach，COnajmnicj trZyWal●StWOWyCll，0111aSICnP．50kg，mO九aprzccllOWyWaCdo：a）10dniw

midscach zadaszollyChlla OtWartym tCrCnic o podlo九twardyml SuCllym，b）tc1－minu trwaloSci，pOdancgo przcz

PrOduccIlta，WPOmicszczclliacllOSZCmlnymdacllLliScianachOraZPOdlogachSLlCllyCllicfyStyCll CcnlClltdostarczony

napalelaellmagaZyllLUeS準raZemZPalctalll主zdopuszczalllqWySOkoSciq3szt．palet．CemclltmCSPalclowanyukhdasle

W StOSyPlaskic oliczbiewarstw12（dlaworkdwtrzywarsIwowycll）・ccmCntdoslarczanylunmPrZeChowLLie src w

magazynach spcejalnycil（Zbiornikaeh slalowych，bctonowych），PrZySlosowanych do pneLlmatyCZnegO Zaladowanial

Wyladowania、

2．5．MatcriaIydopodbudowyuloLonejpodnawicrzchniazbctonowcjkostkfbrukowcJ

Matcrlalydopodbudowy，uStalongwdokumcntacJIPrqjcktowq，POWinnyodpowiadaCwymaganlOmWlaScIWq

SSTlublllnymdokumentomzaakccptowallymPrZeZIllSPektoraNadzoru．

3．SPRZIrT

3．1．0g（nnCWymaganiadotyezaccsprzetu

OgblncwymagallladotyczaccsprzctupodallOWSSTD－00・00．00，，WymaganlaOgdlllC”し51pkt3

3．2．Sprzetdowykonanianawicrzchni

UkladanlCbctonowqikoslkibrukowqmOZcodbywaCslC：

a）recznic，ZWlaszczanamalychpowicrzchniacll，

b）mcchanicmic przy zastosowan元　LlrZqdzeh Llklad吐iacych（Llkladarck），Skladajacych sie　7l Wdzkai chwytaka

StCrOWanCgOhydraLllicznic，ShLZqCCgOdoprzenoszeniazpalctywarstwykostcknamlgSCCichLllozcnia主IrZadzenic

to，PO Skohczonym ukladanlL一kostck，mOZna wykorj：yStaC do wmiatanla Piasku w szczclmy，ZamOCOWanymido

Chwytakaszczotkallli．

DoprzyclnaniakoslekmozllaStOSOWaeSpeCJalncllarZedzlatnacc（np．pl－ZyCillarkl，SZliLicrklZtarcz鉦

Do ZageSZCZanlallaWlCrZChnl Z kostki nalcfy stosowaC zageSZC／arki wlbracyJne（plytowe）z wykladzilla

elastomerowa，ChronlaCekostklPrZedSclerallicmlWykrus孤nlemllarOZy・

DowytwarzaniapodsypklCemCntOWO－PlaSkowcjlZapraWnalczystosowaCbctomarki・

DowypclmaniaszczclindylatacyJllyCllnalcZystosowaCsprzctodpowladajacywymagalliolll SSTD－05．03．04a

112十

4．TRANSPORT

4．1．0gdlnewymaganiadot〉′CZaCetransportu

Ogdlncwylllaganiadotye萄CetranSPOrtLIPOdanowSSTD－00．00．00，，WylnaganlaOgblnc”「51pkt4・



4・2・TransportmateriaIdwdowykonanianawicrzchni

Bctonowc kostki brukowc moga bye prfCWOionclla paletacl1－dowolnymi Srodkami transportowymIPO

OSlagn㍗CluPrZCZbeton wytrzymalogcina Sciskanie co naJmn涌15MPa・Kostkiw trakcie transportupowinnybyC

Zabezp一ccZOnCPr7CdprzcmicszezanicmsleluSZkodzcniem・

Jako料odkltranSPOrtuWeWnatrZZakladowegokostckna Srodkitransportuzcwnetrznego mogasluZycwdzki

wldlowc，ktdrymimoZna dokona zaladunkupalct．Do zaladunkupalct na Srodkitranspoltu moZnawykorzystywaC

r WnlCZdZwlglSamOChodowe．

Palely transportowe powinny byC splnane ta鉦Iamistalowymilub plastikowyml，ZabezpleCZalaCymikostki

PrZed uszkodzeniem w czasie transportu，Na」ednqj palecie zaleca sie ukladaC dolO warstw kostek（ZaleZnje od

gruboSciiksztaltu）言ak abymasapaletyzkostkamiwynosilaod1200kg do1700kg．PoZadanejest，abypaletyz

kostkamlbylywysylanedoodbiorcySrodkicmtrallSpOrtuSamOChOdowegowyposa20nymWdZwigdoza－irozladunku・

Kraw函llkilObr7Cねmoga byC przewoionc dowolnymlSrodkami trallSPOrtOWymi・Kraw¢nikibctollOWC

nalczy ukladaC w pozycJl PIOll。Wq Z naChyleniem w kicrunku jazdy・Kraw¢Ilikl kamicnnc nalc7y ukladaC na

podkladkach drcwnianych，dtugoまcla W klCrLlnkujazdy．Krawcねikii obrzeねpowinny byC zabczpICCZOne PrZed

PrZemicszczanicmsIClLlSZkodzenicmwczasictransportu．

Kruszywa moれa przcwoziC dowolnym Srodkiem transportLl，W Warunkach zabezpleCZaJaCyCllJC PrZCd

zanicczyszczcnicmizmieszanicm zinnymimatcriaIami．Podczas transportu kruszywa powinny byC zabczpICCZOne

PrZedwysypanicm，akruszywodrobnc－prZedrozpylcniem・

ccmentwworkach moれbyCprzcwo20nySamOChodalnlkrytymi，WagOnamitowarowymiiinnyllliSrodkami

trallSPOrtu，WSPOSdbniepowodt高cyuszkodzeliopakowania．WorkiprzewoZonellaPaletachukladaslePO5warstW

WOrkdw，PO4szt．wwarstwie．Workiniespaletowaneukladaslenaplask，PrZylegaJaCedosiebie，WrdwneJWySOkoSci

dolO warstw．Ladowaniel Wyladowywanle Zaleca sle Wykonywac za pomoca zmechanizowanych urzadzeh do

POZlOlllCgOi pIOnOWCgO PrZemicszczanlaladunkdw．Cemcntluzem moZc byC przewoZony w zbiorllikach

transportowycll（np：WagOllaCll，SamOCllOdach）・CZyStyChiwolnycllOdpozostaloScizpoprzednichdostaw・OraZnie

POWinicnulcgacznlSZCZCniompodczastransportu．Srodkitransportupowinnyby wyPOSaかnewewsypylurZadzcllia

dowyladowalliaccmcntu．

ZalewclLIb masy LlSZCZelnlaJaCC do szczelin dylatacyJnyCll mOZnalransportowaC dowolnymi Srodkami

transporlLlWfabryczniczamkniqychpqJemnikachlubopakowaniach，ChronlaCyChjcprzedzanicczyszczcnicm．

5．WYKONANIE ROBOT

5．1．0gdlnczasadywykonaniarobdt

OgdlnczasadywykonaniarobdtpodanowSSTD－00．00．00”WymagalliaogOlne’’［5］pkt5．

5．2．Podloze

Grunty podloZa powlnny byC nlelWSadzinowe言ednorodneino誼e oraz zabezpleCZOne PrZed nadmiernym

ZaWilgoccllicm＝uCmnymlSkutkamlPrZCmarZanla，ZgOdlliczdokumentaqaprqicktowa・

PodloZcpodpodbudowelubnawicrzclllllePOWinnoby wyPrOnlowanezgodniczprqjcktowanymlSPadkami

OraZPrZygOtOWanCZgOdlliczwymagalliamlSSTD－04．01・01［6］・

PodloZCmuSimicCskuteczncodwodnicnic．zgodnezdokumentaqaprqjcktowa．

5・3・Konstrukcjanawierzehni

Konstl－LIkqanawicrzchnipowinnabyCzgodnazdokumentaqaPrqjektowa．

5．4．Podbudowa

Rodzajpodbudowyprzewidzlanqidowykonaniapodwarstwabctonowdkostkibrukowqpowinlenbydzgodny

Zdokumentaqaprqjcktowa．

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaC wymaganlOmWlaSciwもSST，tZn．D－04．04．0l Podbudowyz

kruszywastablllZOWanegOmeChanlCZnle，

5．5．0bramowanic nawicrzchni

Rodz卑jobramowanlanaWierzchlllPOWinlCnbyCzgodnyzdokumcntacJaPrqJCktowa．

Ustawianic krawcれikdw，OpOmikdw，ObrzczyI Wykonanic Sciekdw korytkowych powinno byC zgodnc z

WymaganiamizawarlymiwodpowicdllichSST．

PowγZSZC∴elcmcnly sasiadL南cc z nawICrZChlliamiz bctonowqi kostklbrLlkowq zalcca sle LlStaWiac przed

PrZySt紳lCnicmdoukIadanlanaWierzcllnlZkostki・PrzcdichLIStaWicnlCm，POねdancJeS白IloZcniepqjcdynczegorzcdLl

kostckwcclL川StaleniaszerokoScinawierzchniiprawjdTowcJlokalizaejikraw加kdwlLlbobrzezy，



5．6．Podsypka

Rodz劉POdsypkiijqgruboSCpowlllnybyCzgodnczdokumclltaqaPrOjcktow生

Dopuszczallle OdcllylklOd zaprojektowaneJ gruboScipodsypkinle POWinllyPl●zCkraczaC±1cm．Podsypke

cemcntOWO－plaSkowaprZygOtOW叫CSICWbctoniarkacll，allaStePnlCrOZSciclaslellauPrZCdnlOZWl120nq POdbudowIC，

przyzachowaniu●

－　WSpdtczyllmkawodnocclllCntOWCgOOdO，25doO，35，

－　WytrZymalogcillaScISkanlememnidszqIl壷R7＝10MPa，R28＝14MPa

Wpraktyce，WllgotllOまCukladalleJPOdsypklPOWinllabyCtaka，abypoSciSnieclupOdsypklWdlomPOdsypka

merOZSypyWalasICllllCbylolladlonlSladdwwody，aPOllaCi鉦icclLlPalcamlpOdsypkarozsypywalasiG．RozScicIcnic

POdsypki ccmcntowo－Piaskowq powillnO WyPrZCdzaC ukladanicllaWICI・ZChIli7kostck od3do41－l・Ro7Sciclolla

podsypka powinna by‘wyp1－0mowallal fageSZC／Ona W StanlC Wllgolllym，lckklmJ Walcami（np・reCZllymi）lub

ZagCSZCZarkamiwlbracy男lymi．

JcSlir）OdsypkaJCStWykonana∴ZSuChqizaprawyccmcntowo申laSkowqtor）OZaWalowaniL一naWicrzchninalczy

JaPO短wo函wtakiq1歳cl，abywoda／WiliylacalagrLlboSCpodsypk主RozSciclenicpodsypk17iSLlC埴7mPraWymOZe

WyPrZCdzaCL－kladanicnawicrzchmZkostckookolo20m・

CalkowltCubicicnawicrzchnimuslbyCzakohczoncprzcdroxpoczecICmWlaZaniaccmcntLIWPOdsypcc

5．7．Ukladanicnawicrzchnizbctonowyehkostckbrukowych

5．7．1．Ustalenieksztal wymiamikolorukostekorazdesenlalChukladania

Wobec braku wystal”C和合cych ustaleh w dokumentacjl PrOjcktowq（POZa koloreml gruboScla kostkl）

Wykonawca przedloiy odpowledllle PrOpOZyqC do zaakceptowamaInspektOrOWI Nadzoru・Przed ostatecznynl

zaakceptowamCmksztaltu，SPOSObuukladalllalWytWdmlkostck言JISPCktorNadzorumozcpoIccICWykonawcyu70ZclllC

pollTrWSteplllCWybranycllkostck，Wγ互czlllCnaPOdsypccplaSkowq

5．7．2．Wa…lkiatmosfbryc7nC

UloZcnlCllaWICrZChlllZ kostkina podsypcc ccncntowo－PlaSkowc．）ねlccasIC WykollyWaC PrZytCmPCraturZe

otoczellialllCniiISZq ni仁一5（’C・DopLlSZCZaS準WykollanicnawicrzcllnlJC講wclqgL一dnlatCmPCraturaulrzyn叩CSICW

granlCaCllOdO。cdo十5Oc，Pl・zyczymJCSllWnOCySPOdzICWane璃1，1・／ymrOZkik‘）SLktna】ezyzabezpleeZyematerlalaml

OZlympl”／eWOdnictwleCiepね（np．matalllljTeSIomy，PaPaltP・）

5．7．3．UIoZcnicnawICrZChnlZkostck

Warstwa nawicrzcllniz kostkipowinna by‘wykonana z cIcmcntdw ojcdnakowq grLlboSci．Na wICkszym

丘agmcncicrobdtzalccasICStOSOWaekostkidostarczonewtqsanlCJPartiimatcrlalu，WktdrqnicdopuszczalncsardZnc

OdcicnlCWybrancgokolorukostki．

UkladanlekostklmO加awykonywacrecznlelubmechaniczIlie．

Ukladanie reczne7taleca sle WykollyWaC na mnleJSZyCh powlerZChnlaCh，ZWlaszcza skompllkowallyCh pod

wzgledemksztaltulubwymaga．壇CyChkompozycjikoIorystyczllqukladallyChdcscnlOraZrdznychWyllllardwlksztaltdw

kostck UktadanlCkostckpowinnlWykollyWaCPrZyLlCZCnibrLlkarzc・

UkladaniclllCChanicznc zalcca sle Wykonywac na duZycll POWICrZCllniach O PrOStylll ks7talcic，tak aby

ukladarkamOglaprzcnosiCzpalctywarstwcksztaれcknalmqlSCCicl＝lIofcmaZWymagallqdokladllOSci年．Kostkado

L一kladaniamccllallleZllCgOnelllOZemlCidLlZycllOdchylckwymlarOWyChimLlSibyCodpo、VicdmOPrZygOIowallaprZCZ

prodLICenla，U・Lllok）nanapalecICWOdpowicdlliwzdr，bczdolojLClliapoldwckldziew叫Ck，PrZyCZylllka克awarstwa

na palecIC mLlSlbyC dobrzc przcsypana bard70drobnym piasklCm，by kostklnic przywICraly do sicbic・LJkladanie

mcchanicznezawszcmusibyCwspartcpracab…karzy．ktdrzyLL／uPClniaJaPrjIerWy，WyrablaJahtkl，dokladz璃kostklW

okolicachstLIdzlenCkikraweZnik（bw．

Kostke uklada sIC Okol01，5cmwy萄odprqicktowancJniwcIcty，POniewazpoproccsie ubijanlaPOdsypka

ZageSZCZa Sle・

Powierzchllia kostek poloねlyCh obok ur萄dzeliil壷asn‾uktuly tCChlliczncj（np・StudzlenCk，WIazdwrltP・）

POWlllnatrWalewystawaCod3mmdo5mmpowy7：eJPOWICl・ZChllltyChur窄d為liorazod3111111dolOmmpow zeJ

korytckScICkoWyCh（ScICkdw）

Do uzupclnicniaprzcstrzelllPrZykraweillikachlObrzciacllistudzicllkacllmOinauzywaCcIcmcntykostkowc

wykollczc1110WCWPOStaCltZW・pOldwckidzleWlqlck，m瑚CyChWSZyStklCkrawcdzicrdwnciodpowICdlliorazowallC・W

PrZyPadkupolrzcbyksztaltck ollictypowyCllWymlaraCll，WOlllaprZCSlrzcllu加PClllia slCkostk魯Cletta・PrZyCmanam

bLldowicspecJalnyminarzedziamitnaeymi（pr均Cinarkami，SZlillcrkamiztal－C型itp・）・

DziennadzialkerObocz申laWjerzchnlnaPOdsypccccmcntowo－PlaSkowqzalccasleZakohczycprowizorycznie

okolopdtmctrowymPaSCmnaWicrzchninapodsypcepiaskowqwcclLlWytWOr／CniaoporLldlaLlb－Ciakostkiuloionqna

staie．Przcddalszymw7mOWiemCmrObdt，PrOWizorycznieL一lozonqnawicrzchnlCnaPOdsypccpiaskowcJnalcilyrOZCbraC

luSunaCWraZZPOdsypka

5．7．4．UbicICnaWICrZChnizkostck



UblCICnaWICrZehllimlCZyPrZCPrOWad壷zapom（噂ZagCSZCZarkiwibracyjnq（plytowql）xoslonaztWOrZyWa

SZtLlCZllegO．DoLlblClanaWierzchllinicwolnoLlZyWadwalca

Ubijanic nawicrzchninalezy prowadzi‘od krawcdzipowierzcllniw kierunkujeJ SrodkaijednoczcSnie w

kicrLInkupoprzccznymksztaltck．EWCntLlalncnlel●dwnoScipowicrzchniowemogabyC荊kwidowaneprzezLlbijaniew

kicrLlnkuwzdluZnymkostki．

PoLlbiciunawicrzchniwszystklCkostkiuszkodzonc（np・PekmCtC）naleZywymlCniCnakostkicalc．

5．7・5．Spolny

SzcrokoSCspolnPOmiedzybctonowyrnikostkamibrukowyrnlPOWinnawynosiCod3mmdo5mm．

W przypadku stosowanla PrOStOPadloSciennych koslek brukowych zaleca sle aby osie spoln POmiedzy

dluZszymibokamitych kostek tworzyly z osia droglkat450，a WierzcllOlek utworzonego kata prostego pomledzy

SPOlnamlmlalkierunekodwrotnydoklel●unkuspadkupodluZllegOnaWicrzchni．

PouloZcniukostck，SPOinynalcZywypcllliCzaprawaccmcntowo－Piaskowa，SPClniajaCaWymaganiapktu2．3d）．

Wypc7nicnicspolnPiaskicmpoIcganarozsypanluWarStWyPiaskuiwmicccniugowspolnynaSuCholub，PO

ObLitympolanluWOda－WmlCCCniupapkiplaSkowqszczotkamiwzglcdnicrozgarniaczkamizplOramlgumOWymi．

6．KONTROLAJAKOSCI ROBOrI、

6・LOgdInezasadykontrolijakoScirobdt

OgblnezasadykontrollJakoScirobdtpodanowSSll、D－00．00．00，，Wymaganiaogdlne’’［5］pkt6．

6．2．BadaniaprzedprzystaPICnicmdorobdl

PrzcdprzystapICnicmdorobdtWykonawcapowinien：

－　uZySkaCwymaganCdokumcnty，dopL一SZCZ函Ccwyrobybudowlanedoobrotuipowszcchncgostosowania（aprobaty

tcchnicznc，CCrty蝕atyzgodnoSci，dcklaraqiczgodnoSci，CW・badaniamatcrialbwwykonancprzezdostawcdwitp．），

－　WykonaCbadaniawlaSciwoScimatcria妬wprzczmaczonychdowykonaniarobdt，OkreSloncwpkcic2，

－　SPraWdz壷ccchyzcwnctr7mCgOtOWyChmatCriarbwztworzywIPrC亀brykowanych・

WszystkiedokLlmCntyorazwynikibadahWykonawcaprzcdstawiaInspcktorowiNadzorudoakccptaql・

6．3．Badaniawczasierob（it

CzcstotliwoSCorazzakresbadalilPOmiardwwczasicrobdtllaWierzchniowychzkostkipod年ietablica2．

TabllCa2．CzeStOtllW0560razzakresbadahlPOmiardwwczaslerObbt

LP． 婦�7ｦ7ｦVx�末ﾆ譁V譁2�&�F������&Gr�dotyczy ZahCSuWg Punktul．3． �7ｦ77C���要�ｦ&�F���WarloScidopLlSZCZallle 

4 �7�&�vGｦ6譁W��7��ｶ����%ｧ蒙��&Vﾒ�a、b、C、d千g �&�7ｧ�6�ｶ�G&��t微�V豸ﾆ�6�ｦ坊跚��Wgpklu5．6；OdchyJki 

liniowymlubmctodaniwelacji） 囘zialkiroboczqi：gmboScl，SPadkdwicccll 尾G�&F6ｷF�����

konstl－ukcyinycllW　POrdwnaniu　z doktlmCntaCJaPrOjektowalSpeCynkac壇 殆'V&���ﾖﾆ6ﾆ��

5 �&�F�譁�w霧�要�譁�ﾆﾆ�v�7'ｦ6�ﾆ率ｶ�6ﾆｶ��

a）zgodllOSCzdokumcntaC諦 prq．ICktowa ����(�48�6H����3��x�6依��StIkccsywnlCnakaZdddzia7ccroboczq ��

b）poloZenic　　osi　w　　planic ���6(�6B�Co25miwewszystkichpunklach ��'ｦW7Vﾔ46ﾆT��6��

（SPraWdzoncgcodczyjnic） 僂haraktcrystycznycll ��'��6ｷF���6芳�&6ﾒ�

C）rzedne　　　　　wysokoSciowe ���6(�6Ixｶr�Co25mwosilPrZykrawedziachorazwe 尾F6⊥ﾆV譁��h���ｳ�6ﾘ�r�

（polllicrzolleins仕umClltem pomiarowym） 儻SZyStkicllPunktachCharaklcrystycznycll ��ﾃ&6ﾆﾆﾂ�

d）rdwnoSCwpronlupodluinym htac7terOlnCtrOWa） ���6(�6H�6r�Jw． 疲妨&Gv踞66芳�ﾖﾒ�

e）rt）WnO需wprzckroju POPrZCCZnylll（SPraWdzonalata p－“0Hlowazpo7iollllllC神 POmiarzcprzcSwitLlklincm CCChowanymorazprzymial一cm liniowymWZgl函11ienletOda tIiweiacji） ���6(�6H�6r�Jw． ��'ｦ57tｧG蒙ｧH�6Gｧ免�F������7'ｦ6���F����ﾖﾒ�

f）spadkipoprzeczne（SPraWdzone �(��H�6r�Jw． 尾F6√ｦｶ柳FF��ﾂ�



nlCt。d甲liwc】a函） �� 牟ﾆﾆﾔ6ﾆﾇF�����$��ﾂ�ｦ6ｷF�FF��3867H�｢�

g）szcrokoS‘　　　　nawicl‘∠Chlli ���6(�48�6H�48�6x�2�Jw」 尾FV⊥ﾆｶ柳G5､8�ﾂ�

（SPraWdzona　przyllliarcm liniowym） 綿.v���&��%6Vﾇ�(�&ｦ6ｶﾈ�%v�WT��F��ﾓV6ﾆ��

h）szcrokoSC　　l　　glcbokoSC ���6(�48�6H�6WFx�2�W20punktachcharaktel”yStyCZIlyCh 夫w�ｶﾇSX�Cx�CR�

WypC抗iclliaspomiszeZClill （OgledZinyipomiarprZymiarcm liniowylllPOWykrLlS祝11judlug． 10cm） ���ﾋ��dziemlqdfialkiroboczq 

i）sprawdzelliekolol”LlkosIcki ��ﾆ(�48�6H�3�肩�2�Kontrolabic卒ea 夫vF�+X*�Vﾖ�4ｦﾂ�

dcsc11iaiclluloZCnia 免ﾈ�F����$�6ｷF��又ﾆﾆ&ﾆﾆ67俑2�也7�VｷF�&���Gｦ�����

6．4．Badaniawykonanychrob61

ZakresbadahlPOmiardwwykonaneJnaWicrTChlllZbetonowqkostklbrukowqpodanowtabllCy3

Tablica3．BadanialPOmlaryPOukollczcnlubudowyllaWicrzcll111

Lp・ 婦�7ｦ7ｦ6vFﾆ譁6譁6&�F�ﾆ滅����&Gr�Sposdbsprawdzcnia 

1 �7�&�vGｦ6ﾆﾆ�7w没ﾈｸｨ+Vﾅ､5vﾉ�ﾇ'､ﾄ�6t��Wiualncsprawdzc－lic，jcdllOrOdnoiciwyglqdし主PraWidlowoSci 

11aWicrzchn主 芳W66ﾆﾆ汎ﾈ�6ｶ��&Gvｶ�6ﾆVｸ�57(�ｩI����5�ﾆ�ﾖﾆF4ﾆ#��ﾆﾖ��ﾈ�5w��ﾆｷ$ﾄ�5､6��2�

SpOlniszczelin 

2 �&�F�ﾆﾆ�7���6ﾆﾆ���6儲v�7'ｦVﾆﾆﾆﾆ羊�GcodczyllleSPraW最enicpolo太niaosico25miwpLmktacll 

planic �6ﾆﾗ&�ｷFVﾈ�g�7G剖ｦ逕6��芳��ﾆﾅ5ｦUｦ�ﾆ�7�'ｦW7Vﾈｺ坊��vwF�(�C(�6ﾇ��CV(�｢�

3 �'ｦ6Fﾆﾄ5w�4��66薮v8�7&Gs���45��ﾇUｦﾆﾆ��Co25miwewszystkicllpunktacllCharaktcryslyczllyCh（wgmctodi 

lPOPrZeeZIla，SPadkipopl・zccZllCi szel・OkoS‘ 芳��ﾅ�ﾄ�5､5ｦ�ﾆ逍6ﾆﾅv�'D�66����逍6ﾆﾅvﾆ�(�C(�6ﾇ��F�V6F�x�｢�

7．0BMTAR ROBOT

7．1．0gblnczasadyobmiarurobdt

OgdlnezasadyobmiarLlrObdtpodanowSSTD－00・00．00。WymaganlaOgdlne”同pkt7

7．2．Jcdnostkaobmiarowa

JednostkaObnliarowaJCStlnL（mctl”kwadratowy）WykonandllaWierzchlllZbctonowqkostkibl－ukowq．

8．0DBIORROBOT

8．1．0gdlnczasadyodbiorurob61

0gdlllCZaSadyodblOrurObdtPOdallOWSSTD－M－00・00．00，，WymagalllaOgdlllC’’印pk18．

RobotyLlZl判CSICZaWyk0－1allCZgOdnlCZdokumclltaCJaPrqicktowa，SSTlWymaganlanllIllSPCktol－aNadzoru，

JCZCliwszystklCPOmlaryibadanlaZZaCllOWanicntoIcrancJlWCdlugpktu6dalywylllkipozytywnc・

9．PODSTAWAPLATNOSCT

9．1．0gblncustalcniadotyczaccpodstawyplatnoSci

OgblncLlStalcniadotyczaCCPOdstawypIとltnOScipodanowSSTD－00．00．00，，WylnaganlaOgdlnc’’［51pkt9．

9．2．CcnajcdnostkiobmiarowcJ

CcllaWykonanialm211aWicrzchnizbctonoW旬kostkibrukowもobcjll叩C‥

－　PraCCPOmlarOWCirobotyprzygotowawczc，

－　OZnakowanierobdt，

－　dostarczenicmatcrialdwisprzetu，

一　WykonanlCPOdsypki，

一　LlStalcmCksztaltu，koloruldcscniakostck，



ー　uloZelliciubicickostck，

－　WyPelnleniespolniew・SZCZelindylatacyJnyChwnavt周一ZChni・

－　PlelegnacJenaWlerZCh】li，

－　PrZCPrOWadzenicpomiarOwibadah wymaganychwnlnlqSZqSPCCynkadltCChnicznq，

－　OdwiczICniespl“Zetu・

ccnawykonanialm’nawICrZChnizbctono辛kostklbrukowqinieobqim両robdttowarzyszacychOak；

podbudowa，Obramowanicitp．），ktdrepowinnyby uJuJetCWinnychpozyqiachkosztorysowych，aktdrychzakrcsjest

OkreSlonyprzezwlaSciweSSl＼

9・3・Sposbbrozliczcniarobdttymczasowychipractowarzyszneych

CenawykonaniarobdtokreSlonychlllnleJSZaOSTobdmuJe：

－　rOboty tymczasowe，ktdre sa POtrZebne do wykonanla rObdt podstawowych，ale nie sa przekazywane

Zamawl綱CelnuisausuwanepowkonanlurObdtpodstawowych，

－　PraCetOWarZySZaCe，ktdrcsaniezbed】ledowykonanlarObdtpodstawowych，niezaliczanedorobbftymczasowych，

jakgeodezyJneWytyCZenlerObbtitd・

10．PRZEPISYZWIAZANE

lO．1．Normy

l PN－EN197－1：2002　　ccmcnl．CzcSdl：Sklad，Wymagalllal krytcrla XgOdllOSci

dotyc符CCCCmCntuPOWSZCChllCgOLlかlkLi

2．PN－EN1338●2005∴∴∴∴E厄10nOWekostkIbrukowc・WymaganialmCtOdybadah

3．PNEN13242：2004　　KrLlSZyWa do nicァwlaZanyChi ZWlaZanyCh hydraLllicmic

matcrialdw stosowanych w obicktach bLldowlanychl

budownictwIC drogowym（W okrcsic prz函ciowym moZna

StOSOWaCPN－B－11111：1996KruSZyWamlneralnc．Kruszywa

naturalncdonawierzchnidrogowych．Zwirimieszanka，PN－

B－11112：1996Kruszywa mineralne．Kruszywolamane do

nawierzchnI drogowych，PN－B－11113：1996∴Kruszywa

mincralnc・KruszywallaturalllCdollaWicI’ZChnidrogowrycll．

Piasck）

4　PN－ENlOO8：2004　　WodaZmrObowadobctollu・SpccyIikaqiapobleraniaprdbck，

badallicioccnaprzydatllOSciwodyzarobowq dobelollu．W

tymwodyodzyskanqzproccsdwproduk函betonL1

10・2・Ogdlnespccynkacjetechnicznc（OST）

5．　D－M－00．00．00

6．　D－04．01．01－的4．03．01

7．　D－04．04．00イ）4．04．03

8　　D－04．04．04

9．　D－04．05．001）4．03．04

10．D－04．06．01

11．D－04．06．Olb

12，　D－05．03．04a

13．D－08．01．01a

14．D－08．01．02a

15．D－08．03．01

16．D－08．05．00

Wymaganiaogdlnc

DolncwarstwypodbuddworazoczyszczcniciskropICnic

PodbLldowyzkruszywastabillZOWanegOnlCChanicznie

PodbLIdowaztluczIliakamicnllegO

Podbudowyl L一lcpszonc podloねz grLIntdwlub krLIS7：yW

StabillZOWanyChspoIWamihydraLIlicznymi

PodbudowazchLIdcgobetonu

Podbudowazbctonuccmcntowcgo

WypelnianieszczelinwnawlerZChnizbetonucementowego

Ustawlaniekraweznikdwbetonowych

UstawianiekraweZnikdwkamiennych

BctonowcobrzCZachodnikowe

Scieki


